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. ایدیکدهم. خرمن )خیرمان( واختی یئتیشدیه یئلی اسیرئم

الر بوتون اون. ایدیلیمهآریسینی گؤزلهپئش الرینینبوستانر البوستانچی
الر. داها ساتمیشدی توپالییب ریب، یئتیشدیریب،الرینی بئجهیایی حاصیل

. لری ده اویناتماقدا ایدیدککی چرحتتا قوون ـ قارپیزالرین ایچینده ه یئلیئم
 .دورلولری سوزولریندن هامیسی پارتالییب، شیرهشیرینلیک

آغانج ـ »لرده کوچه ی قیرتیلالیا ـ قیرتیلالیاالراوشاقلرین کوچه
اویناییرالر. یئل « ائششک بئلی قیرما»، یا دا «یا بادام آتماالجو»، «آغانج

ین الراوشاق. دیسیرسپه ا  ـسپه یلریناوزلرینه سامان دنهاونالرین 
الری دا دوداق. اونالرین ایدیاماماالرین اوزو کیمی قیرمیزیالری شیاناق
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یا بوستانچیمئه یئلی  سانکی. ایدی الر کیمی یارالیبعضا یئتیشمیش شافتالی
تئز اول، تئز اول، آغاج باشینداکی »دان خبر گتیریر کی، الراوزاق
«. باشالییب پارتالماغاالری شیرینلیکدن لرین و بوستانین حاصیلمئیوه
الرین باشالرینا ایله آغاج بوستانچینین ایذنی دا بیلیرلر کی، الراوشاق

لرینین آرتیق هملری دیشلرینه چکدیرماشیب، شیرینلیکدن پارتالیان مئیوه
الرینی چاتالمیش دوداق لری اونالرینلرین شیره. مئیوهچاتیبگلیب زامانی 

 ایسالدیب، یومشالدیردی.
لر. اونالر ییردیلری گؤزلهاونالر دؤردـ بئش آی ایدی کی، بو گون

جک. سی یئتیشهبهالردان سونرا باغالرین نؤوستاندا بیلیردیلر کی، ببونو 
دی ای سدهالری سهاونا گؤره قورو و سرین یئل اسن زامان اونالرین قوالق

، یا دا کیمین باغینین «لرجکرییا گئدهآکیمین بوستانینا پئش»، کی
 حاصیلینی توپارالما زامانی یئتیشیب.

دن باغیریب گیله گئدیر. کوچهربانوه قلیندآرسالن سبدداشیسی ا  
یه قاپییا ـ دیشله یهیینی دیشلهیاغ دورمه داییر. قوربان سلهقوربانی سه
الرینی چاریقرییه قاییدیر. هدئییب، بیر داها ایچ ـ« بو دو گلیم»چیخیر. بیر 

بیر ده تئز  ،زورال آیاغینا تاخیب بیر قورتوم سویال بوغازین ایسالدیب
دئییر. ا لینده قوربان ـ « گیلین قاپیسیناگئدک بایرامگل، »چیخیر. ائشییه 

گیله طرف گئدیرلر. بایرامین آغاجی قوربان دا قوشولور ارسالنا و بایراما ل
نی دن قاباق طؤلهتاپشیریب کی،آخشام مالالر ناخیردان گلمه اوناسی دده

 لیسن.تیرمهیه گهلرینی طؤلهپیب، مالالرین یئمسوپوروب، قورو پئهین سه
مک ؤارسالن ایله قوربان بونا دؤزمزلر. اونا گؤره تئز بایراما ک

سینلر. بایرام یئر ائیلهلری یئر بهائدیرلر کی، آتاسی تاپشیردیغی ایش
راشقینین باشینا قویوب، بیر توربا دالینا سالیب، اوچو بیرلیکده یوال آ

گئده یئیین یول گئده ــا گؤره یئیینالر. اوندوشورلر. اونالر بیر آز یوبانیب
بایرام توربانی ا لینده  ندا،ر. ارسالن سبدداشیسین باشیالقاییم دانیشیرـقاییم
دان اونا حلقه للرینی دالبئلینه سالیب، ا  آغاجینی لالیا و قوربان ا  وتوالیاـوتو

 اولدوالر.  ده یوخلرینکوچهآتا کندین ـسالیب شینگیلیم آتا
 

****** 
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یئرلشمیشدی. بوتون بو  یندهاته باشینین قاالری لائو گیلینارسالن
سینده قورولموشدور. بو بؤیوک، چئورهنین لدوز شهری بیر تپهوخیرداجا س

سی غریبه نظره نین یئرلشمهاورتاسیندا بو تورپاقلی تپهلییین سولو دوزگن
الر قازینتی سینده آپاریالننین چئورهر دوزلتمک اوچون تپهلائو گلیر. یئنی
   لری چیخیر.لو سوموکـ  قاشیق و اؤقاب ،لمکساخسی چؤزامانی 

 ،ردی کیییئد ی بیتیرندن سونراناونیوئرسیته ،یوک قارداشیمؤمنیم ب
اسی و اورتاسیندا. نه زامانا عاید اولم یینلییمیش دوزنا قدیم بیر شهربورا »

وژی ایشلر ئولچمیشینی آراشدیرماق اوچون گرک آرکاونون کئ
شیب. یئرلهینده کیلومترلیی 8لدوزون وسی ساما حسنلی تپه«. گؤرولسون

. حسنلی تدقیقات آپاریرالر وژیئولریکالیالر و آوروپالیالر آرکئدا آمااور
لرینه ریکا و آوروپا موزهئآم ن چوخونو اونالر،سیندن تاپیالنالریتپه
 الر.میشیداش

یخی ین تارسیندن تاپیالن قیزیل جامدؤرونه عاید حسنلی تپه «مانا» 
ده یاشایان دیلیر. بو قاال  بو منطقهاوچ مین ایلدن آرتیق تخمین ائ

مین ایل  ؤردشهرده ددیر کی، بو سیمونهوالرین کئچمیش مدنیتین ناینسان
سینده بئله علمی اوغوردان، شهر مدنییتی، بوندان قاباق مئتالوژی ساحه
سیندن خبر لرینده نه قدر اینکیشاف ائتمهاکینچیلیک و مالدارلیق ساحه

 وئریر. 
ایندیه قدر  ینداسیندن نئچه قات بؤیوک اوالن قاال باشیحسنلی تپه

یشیه ئرلری ایاتمیش س  ی ینداکیاونون آلت ا آپاریلمامییش وآراشدیرم
 نلیکدهکی دوزسیندهئورهنین چز اهالیسی تپهولدوزن اؤس یلمامیشدیر.چیخار

 یه دیرماشماقتدیر. تپهاراح اوالندا جور گل بوت ـگئدوزلتمیشلر. رینی لائو
رادان کؤچمن کیمی ماراغا، هئشتری و یا ره سونؤبیر آز چتیندیر. اونا گ

ئو زلرینه انین باشیندا اؤلر تپهیه گلنمهلدوزدا ایشلهوباشقا یئرلردن س
 الر.یرسیز آزاد یاشایچ بیر کسه بورجسوز و من تهئ ،دوزلدیب
لری ر. اونون کندیلرده یاشایندچوخو دا ک اهالیسینینل یلدوزون اصوس

بیرـ یانالرین اکثری اده یاشدیر. بو منطقهو آباد نلیکهامیسی سولو دوز
بیرـ  کسینلیکه دا، قوهوم اولماساالر لری ایلهبیرـ بیر. رقوهومدولریله بیر
 الر.یرتانی یلرینبیر

 اوچون ساتماق لالرینی شهردهیلر هر گون سحر تئزدن حاصندلیک
لریله بیرـ بیرلر بوجاغینداکی کندلی ردگتیریرلر. شهرین دؤ« قاپانا»
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ن چیخارـ گو دان واختیبحون وف ـ احوال ائدیرلر. صکئ ساالمالشیب،
لری باشالریندا لرین قالین ـ قاییم پالتار آلتیندا و بؤرکچیخماز حالیندا کندلی

قاییم دانیشماالری بؤیوک بیر  آغیزالریندان ایستی بوغ چیخاـ چیخا قاییم ـ
کیمی  «فیکرت امیراوف»و یا  «موتزارت»یالنیز یر کی، یهتئاترا بنز

 .لریه قادیردیرچئویرمهمفونییایا یاونو س لرنابیغه
دیر. بو زامانالردا اکینچیلر مئه یئلینین اما ایندی خرمن واختی 
زویله و اؤاسیر نیز طرفیندن هلی دسینی چوخ خوشالمازالر. مئه یئگلمه

قورو  ،ر کییل اسئچوخ آغ یداها گتیریر. الب ته بو زامانالر  بورکولو هاوا
لر هر خرمنچی ،ررسن کیگؤ ،. بو زامان خرمن طرفینه گئتسنرلدیئی

یب و اونالرین یدان کوماالدآرپادان و نخو ،بیری بیر نئچه کوما بوغدادان
لر و او ریوانالری جنجره قوشوب سوروئحـ اوستونده بیر طرفدن مال 

 ،شانایال آرپانی یب،یبیری طرفدن شالوارالرینی دیزدن یوخاریاجان چیرما
ر. اونالر یئلین ییهیش مهارت ایستالر. ال بته بو ارروویا بوغدانی سوو

الر دا خانیم ،رورسنبو بیری طرفدن ده گؤدیرلر. لیدیقت گؤسترمهجهتینه 
 لر.رالری سوپورولرله سامانی سوپورگهلرکن دوزلتدیلردوکهشو

الر و سله ماهنیهاوجا س ووراسو ـراووالری سوسامانلر کیشی
قیر آتا چکدیردیم بیر جوت »الر رلر اوخویایا قدیم کوراوغلودان حماسه

 ،الم جنگیلاستانبولدا سا   ،فیرنگی ،ندییه ،قیرارام عثمانی    ،اوزنگی
 اوبیری ،یبئیبیری د شئعیرلریایلی، جمشیدی و حماسی بو گر .«اینشالاله

 ده قایتاریردی.
لر. یی چوخ سئوردیالبته کی، ارسالن بایرام و قوربان خرمنه گئتمه

ا   لری آغیرلر. چونکی خرمنین ایشدیوام گئتیره بیلمزاچوخ ددا ااورآم 
لر. هر دفعه کی یدیا یدی. او بیری طرفدن ده ایشین آلتیندان قاچا بیلمزا

، اورا گئدندن «یینی آپارنین ناهار یئمهگل دده»سی اونالرا تاپشیراندا: ننه
مادان ر. او چالیشلدیای چالیشمالی اوراداسونرا بیر نئچه ساعات دا 

آما یوروالندان سونرا  الر،قاییم دانیشماالردان سئوینج و لذ ت آپاریردیـقاییم
، لییممههدده، مالالرین آلتین تمیزل»الر. دان قاچیردیااهانایال اوربیر ب

اوغلوم »دده داها بیر سؤز تاپا بیلمزدی، دئسین. «. ملییگئتمهسونرا 
ا اؤز رؤیاالرینا جوموردوالر،  دهگئـگئده الراوغالندئییردی. ـ«گئت له ههآم 

 الرینا گلیردی.قوالق آرخادانالری سی و اوخوماقخرمنچیلرین سه
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ا یئرلشمیشدی. ین الپ چیخیشیندلری خرمنلییگیلین خرمنبارات
ین آتاسینا اوزون سله  باراتهدان کئچرکن اوجا ساارسالن اور

ایلیاس عمی ده «. ایلیاس عمی ،بازار اولسون»رک، باغیردی: رهدؤنده
سونرا هر «. بی آزار اوالسان، ارسالن»دی: یراوزون ارسالنا دؤندریب دئ

 الر.جوماردییاالرینا ؤز رؤز ایشلری و اؤبیری ا
رینه لائو گیلینری زامان هردن بیر بایراملندوکشهره دؤاونالر 

 لریندهگیلین زمیالر. بایرامردیایه باخ«چلتیک دؤیمه»اونالردا  گئدیب،
رین قوروداندان سونرا او لللر. دویولرین سوتوکردیده دویو ا  قدر بیر 

بیر  کیمی ی بیر انبارلری دؤیمک واختی یئتیشردی. چلتییلتیکچزامان 
م اوالردی. یر آزیندان الزیمک اوچون ایکی نفلر. اونو دؤیئرده دؤیردی

حالدا چوخ خطرلی  یو عینیردی یهی چوخ چتین مهارت ایستیهیماونون دؤ
 ورخونج اوالردی.و ق

بیر برک  مییکسیمئنت ،ده بیر جوال کیمی یئر قازیبیئر ؤنجها
الر. اونون یانیندا بیر نفر سین صافالداردیایله اونون ایچین و چئورهماده

کردی. او بیری طرفدن او لیله قیراقدان چلتییی جوالنین ایچینه تؤا  شیب، هیلا  
سینا بیر آغیر داش باغالنان، اوستونه آیاقال آشاغییوک و ؤر ببیری نفر بی

ین اوستونه ی چلتییآغیر داش توخماغینباسیالن و کونترول اولونان 
 . ووراردی

کی،  ربو آغیر داش توخماغین یوخاریسینا دا بیر قاییش باغالنمیشدی
آیاقال  شی چکرکنبیر آغاجدان دوزلمیش داربستله مهار اولونموشدو. بو قایی

الر. سینداکی داشین اوستونه باسماقال اونو قالدیراردیآشاغیتوخماغین 
. ایکینجی دفعه دوشردی لرین اوستونهچلتیک ،سونرا بیردن بوراخماقال او
شن گرک ا لیله بیر دفعه جوالداکی چلتییی قالدیرانا قدر یئرده ا یله
الر، چونکی یئرده قورخویال باخاردی الراوشاقیه قاریشدیرسین. بو صحنه

لی گؤیدن دوشن داشین آلتیندا یدی، ا  اهسشن کیشی بیر لحظه غفلت ائیلها یله
 قاال بیلردی.

له گؤروردولر کی، ائیله اونالرین ایکیسی بو ایشی ائیله بیر هارمونی
دوشندن سونرا  توواسی ایدی. سی ده اونالرین موسیقیبیل، توخماغین سه
 الراوشاقردی. یقورخونج اویون هاواسینا بنزه بیرلری اونالرین حرکت
 الر کی،. قورخاردیچیخمازدی هئچسلری یه باخاندا سهچلتیک دؤیمه

 .  سونلینه دوشی چئویرنین ا  توخماق داشی چلتیی اریخدیریب،اونالری ک
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ر وندومکوبورجلو تاپیلماز. م اورادا .یورددوربیر  زنگینلدوز وس
ا  ،آلسین بیرووز )امانت(بیر کس بیریندن بیر شی کی،  بورج آدیندا بیر آم 
 اولوردو  او قدر ریلرینین محصولالستان و زمیو، بباغ روشمز.ؤشی گ
 تی وارو و ا  یوانالرینین سودئح ـن. او قدر مال سیهیلئهامیا کفایت ا کی،

 دوزلدهائو هامی  ،کی ایدی ر وارئاو قدر ی هامینی گورسون. ،یدی کیا
، کی راوستون باسدیرا بیلسین. دوزدو ،کی ایدی آغاج وار قدربیلسین و او 

ا  ،دیایلینده رین ا  الخانحیوانالرین چوخو  ـرلرین و مالئی هله هامینین آم 
و خیالسیز  قایغیسیز ،رک تاپیپچؤکه ییدی و هامی بیر تا وی وارئبیر ا

 یه بیلیردی.ئی
 ،نین قیراغینداولدوزلوالر کیمی تپهبیری س ده او ریلائو ینگیلبارات

گیل شدی. اونالر سول طرفدن درویش عمیسمینده یئرلشمییق نین گونئیتپه
 ،یدی کیساری اهیده کوچه رینین او بیری طرفیلائو الر.ایدی ونشوق ایله

ا  ،دن تیکیلمیشدیی کرپیجتپه طرفه اوزانمیشدی. کوچه دیواری چی تزه آم 
ئنی حیطین ادن گیریش اوالن او بیری واق چکیلیب، بویانمیشدی. کوچهسو

ایدی.  چوخ لوغوما اوزونآ ،اولمازدی تردن آرتیقئله اون ایکی ماون ای
 ونالر حیطیندی. ارتره قدر اوالئرمی اوچ ماوزونلوغو بلکه اییرمی ایله ایی

ن آلتی یالرلر. اوتاقمیشدیتخانا دوزل، بیر قهوهتاقباشیندا ایکی او
تر اوجالیغیندا ئساخالندیغی اوچون بیر مین الرین و قازالرتویوق

 دی،ای ین گیریشی ده چؤرک دامیطدوزلدیلمیش بیر زئرزمی ایدی. حی
دامی.  وئاده هم  دی،ای ، هم آذوقه انباریدی کیای و دامیئدیبی ادا اونون 

کورسونون  لرینده چؤرک دامینا داشینیب، کورسو قوروب،قیش گئجه
دان االر. اورگولوب دانیشاردیـ یب ئییب و درتالیم چیوخوت ندهسییؤره

نون رسووتیریب، کهگ ائو دامیندان بیر سالخیم میالقنیب و الایکی قدم آتد
 لر ایلهرک دامی پیشیکئو دامی و چؤا لر.ردیی  ئی ده قویوباوست

ا ویالغی ایدی. ا الرینسیچان  .یدیا لریکپیش همیشه قالیب گلنآم 
هر زامان سولو . آخاردا ایکی آغاج آرالی ـگادار چایی شهردن بیر

وشوب جسیندن ریمهیا قارالرین ا   ،دکی داغالردانئورهچ گادار چاییاوالن 
و  تین مدنیتل  یوک مری بیر بؤهمین ایللردن ب ،شاقیلدایا آخیبـشاقیلدایا
دونان دان سویوق اوچونایچمک  ییر. قیشداسینده داشز سینهاؤ یتاریخین

ئوه ا وندان بیر چللک چکیبو دورو سوی اونون تمیزبوزالری سیندیریب 
قورا  ـپوکلنه بورغان قوراؤکـ پوکلنه اشیاسان. باهاردا اونون سویو کؤد
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شمنه یوروش وال دینجلیشون قوبیر ق ،یر کییهچوخ بونا بنزداها ر. آخا
اطلی داوراناسان. هر چوخ احتی رکگ الآپاریر. باهار فصلینده گادار چایی

 ن چایدا بوغولور.داایل باهار نئچه نفر ناشیلیق
زویله ؤ، بئجریر و اوئریر ا سودیادار چایی بیر آنا کیمی هامییایدا گ

 ندلردن گلیب،وره کؤر تامام دلتیریر. کندلیبوتون ماحاال یاشام و حیات گه
ب یغا باغالیقورشاـقورشاق یلهبیربیرـ یراراقآی سی گاداردان بیر یوالقهره

 نه سو گتیریب،گادار اونالرین کندلری یولو ایله. او بندین رالدیرابند وور
اونون دامارالریندا  ،آناسی، لدوزون آتاسیو.گادار قوجا سدییاشام وئرر

یوک بیر ؤده بکؤکسون یینبو ماهالین تاریخ ،ردیرلایلیوزآخان قانیدیر. 
زامان آچیلیب  هئچ لرین چوخوریر. بو سیکیمی داشی داشیرس
بالر. مغلوب اولو بوغولوب، اوراداردوالی وشمن اونه قدر د جک.یهیلمهئید

 اینسانقدر ه وب. نگادارین سوالریال گؤزیاشی تؤک الرنانه قدر آ
ز ؤا بوغوب، اورادا یکلری اوچون اؤزلرینردیلدن وئا   یوگیلیلرینئس
الینین بان گادار سولدوز ماحی. مهرالرتاپشیریبه سینیرلرین گادارین سینهس

رتک قلینجینی هاوادا والکوراوغل آخیر.ده ز یاشی هله آناالرینین گؤ
کیمی دوالشان گادار هله ده )بورولغان( نیب بورغان هلکؤپوک ،انشاقیلداد

  قورویور. سولدوز میل تینی
. ردیزاال. بو زاماندا گادارین سویو الپ آایدی گلمکدهپاییز آرتیق 

. ایندی ده سو باشدان آشاردی«لهلیرخ پیق» لهئدیییمیزده هد «الپ آزالیر»
یودوغو اوچون . هاواالر سوندیبیلر توتا ، بالیقنایدی هسهر یئرده ایسته

 ده یئرلریلر. اکینچیلر مزدیاوچون گادارا گل مکچیم الراوشاقداها 
لرده اوت و لا چؤداهر. لق اوچون گادارا بند وورماغا گلمزدیسوارما

یه یشئاوچون ا ، مالالری اوتارماقکی زدیعلف ده او قدر قالما
 علف ـ و اوت  جک قدر قورو یونجا، سامانقیشی گؤرهسینالر. رچیخا
ح ر   .دیلریئدرده انبار الم 

لطان یاغیب داغی اوجالیغی ایله بیر اوجا و کئچیلمز س د کیمی او وس
ایلین آلتی آیی بولودالرال بورونن داغین . دوبیری طرفدن شهری قورویور
زلی یده گلرینورکلری سیرلری اردوکؤباشینداکی اوجا قایاالر گ

 یرلرینیتاریخینین س مدنیتالر. بو ماحالین بئش مین ایللیک دیساخالمیش
ری آچیب، رلبو سی ینطان یاغیب. اونالرلوبیر ده س ،بیر گادار چایی بیلیر

 جک.ترهسجک گؤانی یالنیز گلهلری زامکجییه تؤکهشئا
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**** 

 
یئنیدن مکتبه سی و لرینین بیتمهل گونتعطی لرینی مکتبسپاییزین گلمه

ـ بارات و بایرام  ،ربانوق ،ارسالن له اوست ـ اوستده دوشور.لریگئتمه
 روکانی واردیارزاق د بیر نینین آتاسیر. باراترلگئدی هامیسی بیر مکتبه

چی کندینه گئدن یولدا شهردن بالیقایدی. بالیقچی یولو  یولونداچی ، بالیقکی
لر کندلیشهره گلن  دور.سی یوخ، شهرین قاپانیندان چوخ آرایئرلشیب کی
و  ، باشماقوکان و بازاردان پالتارداکی داساتاندان سونرا اور یحاصیلالرین

تزه رده رادیو لالر. بو گونلردن آلیردیئیچیخان ش نیچای و باشقا یئـقند
بیر رادیو آلسین. بیر رادیوالری ائوینه  ،کی چیخمیشدی و هامی چالیشیردی

بیر وین ئا سانکی، لریدیریردیئقیرمیزی دون گ ،اونا بیر مخمرالر دا اوالن
 دیر.گلینیتزه 

لر یئپالتار و باشقا ش اشماق،ب ،چایلره قندـیین آتاسی کندلبارات
رینه ئگئدیب ی ، خرمن واختیکییدی اله لری بئیلهعاموساتیردی و م
رینده قاز و لائو زاماندا ی. اونالر عینردیبوغدا آال دا یا ،اونالردان آرپا

ده ، کندیدی کیا الری وارلالر. بیر نئچه باش دا مایردییردک ساخالؤا
 بوتونایل خرمن زامانی  هر الر. اوالرینین ناخیرینا قاتمیشدیقوهوم

لر یئیب و ساتدیغی شدئکیتاب اـحساب لریلهشتریوم گزیب،ی لردکن
 .لردیدرئبوغدا و نوخود گتیریب انبار ا ـ داشقا آرپا،قابلینده داشقاوم

ٌ گؤ کندلرین  اغادئی شهریندننئچه آت داشقاسی ن ،روردون کیبعضا
ٌ داها چوخ یولدا دوبیرینه یوال دوشور . اونالر بیر یاریم گون و بضا

لر. اونالر خرمنده خرمنه گئدیردی اورادا ،اوالندان سونرا کنده یئتیشیب
شیب همکلؤاونالرال کتاپیب،  یوشتریسینین آتاسینین مگئدیب و بارات

الر. سونرا اونالر یردنوخودال دولدورا، هردن ده بوغدا تایالری آرپا،
لر. ه ساری یوال دوشردییوب و ناغادئییوال دوش لیب،هئیب، دینجمک یئی

اخت دا اوخوماقال ال و چوخ ودانیشماق واوزونلوغوناونالر یولون 
نا گؤزل اشالریاؤز حیات یولد اوخوماقالردا داها چوخ لر. بویردئچیرک

الر . سانکی آتالراوخشایاردی یز آتالریناؤهردن ده و  سؤزلر اوخویوب
باشینی  دا گاه قانیردی. گاه باخیشالریال، یالرینقدا اونالرین اوخوما



9 
 

لرینی حیسز قال اوتوالما یرینال، هردن ده قویروقالماالریالوتو
 .لرستریردیگؤ

 پاقرـ توتوزبوتون  یزلرینگؤ ـزلیب شهره یئتیشنده اوهاونالر گ
. مک ایدیک سو گتیرلری ایش آتالرا بیر چللایلک گؤردوک. بورویردی

 گئدیب، بازاراار چکنه قدر بارات غبیر سی ،اونالر بیر چای ایچیب راسون
ئچن سینین خبرین وئرردی. آتاسی تئز یولدان کآتاسینا اونالرین گلمه

زو ایله ائوه گئتیریردی. ؤا یب،هسلهس وردان ایکی و یا اوچونالحامبال
 بیربیرـلری لیسالر ت  لین حالدا حامباهیلئش اـ بئالرال خوشداشقاچی

دن نوالرین ایچالر دا سالر. آتردیاییبوغدا دامینا داش ینلرینه آلیبچی
دا  الراوشاقالر. الردییه مشغول اومهئسونرا تورباالری آغیزالریندا ی

الر. داشقاالر بوشاالندان ردیاقاچ لیب،ییاـ بورایا آتیمون کیمی آرادا اورائم
ردی و اونالری یوال ساال ،الرین پولون وئریبلالر و حامباسونرا داشقاچی

 .وشردییوال دساری ا وکانده د زوؤا
لجه بیر تلیسی داشقانین یلهمهارت الر بیرلامباح دالیسیندا یئره ، او 
و دول ،ونه چیخیبالر. سونرا اونالرین بیری داشقانین اوستقویاردی

یولداشینین دالینا قالدیرماغا  لری داشقانین قیراغینا چکیب،تلیس
لر، ردیداشقایا ساری گلریندا الری دالالپاالن ،ردی. یولداشالریایرالیحاض

لرینین اوستوندن و نیرینین بیرینی چیللچئویریب، سونرا ا   یاالرینی داشقااد
والغیندان یاپیشیب و بیر تکانال تلیسین بیر ق کناریندان آپاریب، الرینینقوالق

بیری گلیردی.  ده اوالر. بیری گئتدیکییاردیانبارا ساری داش ،قالدیریب
بو حالدا  .ازدیلی بوش قالمچ زامان ا  ئه کی دهتوندهله داشقانین اوسلیکبئله
لرینه ـ بیر بیرآچسینالر و  یالرین، بوغدا تاییکا الراوشاقبه یئتیشیردی ؤن

 یـ اوزه اؤزلریناونالر آنباردا بوغدانین اوستونده اوزه الر.قاریشدیرسین
 اوراداونرا دن سکدییا سوروتلهیچکیب و یوخار یلرینبوغدا تلیس چکیب،
قالدیریب و  الریندان یاپیشیب،قوالق آشاغیآچیب و تلیسین  یآغزین

لر. یردیهبنز رتداناخوونالر دا دامدان چیخاندان سونرا ا الر.بوشالداردی
. اونالر یا ردی، توزلو اوالز و پالتارالری آغؤگ ـاونالرین بوتون اوز

دامینین ئو ای ینرگؤزلـقویودان بیر سطیل سو چکیب، باش مجبور اوالراق
 گادارا یئتیریب، ینزلری، اؤاولماسایدی گئجچوخ دا یا  ،الرقاباغیندا یویاردی

 لر.بیر یاخشی چیمردی اورادا
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تبریزدن و یا باشقا بوغداالری توپالیاندان سونرا ـآرپا لریئتدیکنبار اآ
 ،نه ووروبالر. اونالرین همیشه چساتاردی االرفشهرلردن گلن عال

ا بیر فیلیم کیمی الراوشاقالری اییم دانیشیققـیمیاقیه سالیب ؤرتکهچ
رینی اللـ قول دانیشیب ا   تئز تئزـ برک،برک ـ الرین فالبارات ع گلیردی.

، اونالردان چوخ خوشو گلمزدی. اونالر د ا سایدییرت قالئلرینه حلچمهؤا
دایم اوجوز  .الرهمیشه ایراد توتاردی ،بوغدانین ایچینه سالیب ـینی آرپالرلا  

 الر.لیندن چیخارداردیین آتاسینین ا  بارات آلیب،
چوخ بیر داها  ،الر کییردو اوزون اوال ین چوخو آریقاونالر

ریردی ستالری دا گؤاونالرین نازیک بویونلر. یردیهکار ایالنا بنزحیله
الر. اونالر ایشچیلیک ییبل و کولوک آلمائرینه بللمورلرینده ا  ؤع ،کی
لرینی ایشلتمک و چنه ،ایکی اوزلولوکدن هامیسی حیله و ائتمه

 .الرک قازاناردیهرؤچ ایله لریلچمهؤرینی االقولـلا  
 الرا ساتاندان سونرا بیر دنهری عالفبوغدا و آرپاالآتاالری 

 . پولالری اونون ایچینده یئرلشدیریب،دیوار ایی مخصوص قورشاغ
 ینس ایلهنبارینی مال و جئنیدن آی کی،گئدردی  وئرهآلسونرا تبریزه 

 .دولدورسون
. خاور جوراب گئین واخت ایدیالرینا آیاق الراوشاقاختی و مکتب

سیب باراتا و اوندان هک یالرینجوراب ؤوالدالرینین جیریقیوک اؤباجی ب
ن یال جوراب دوزلدردی. آی بو یایـ یاماقینا ییرتیقالراوشاقکیچیک 

انالرا یاماقلی رنگ ـ پارچا داباوالن پارچا  یندا شاقیلداقتیسینده ایش آلتایس
، ائله بیل، . دوغروداناوالردی زلری گئیمک نه قدر گؤالبه رنگ جوراب

قالوش باشماغین ایچینده جورابلی الر اوشاق ر.لن دوزلن جوراب ایدیایپکد
 لر.ردیکتبه گئدمآیاقالرال 

. والردیکیمی یاراشیقلی االری ین پالتارالری دا جورابالراوشاق
ایدی. هئچ کس تانیمیردی  «انوشیروان»آدی  لرینینمکتبین الراوشاق

لر کی، او بیر نفر الر دئیردیانوشیروان کیمدیر، اما آلتینجی ایلده اوخویان
ا چوخ قدیم شاهالردان ایمیش.  نییه هئچ کسین آدی  ،بیزیم شهرده بیلمیرمآم 

نین اوستونه بیزیم مدرسهبو قریبه آدی نییه  قویولمامیشدیر.« انوشیروان»
 الر؟قویموشدو

لرینه( کوردلر )صینیفالریناین کیالسالراوشاقمدرسه زامانی 
« جوود»ولدوزدا بیر نئچه عایله ده لر. سردیگل الراوشاقسیندن ده محل ه
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لر. اوندان یه گلردیی مدرسهالراوشاقاونالرین دا  ،یدی کیا وار )یهودی(
لر. مکتب اولمایان کندلرده ایدی الراوشاقدن گلن لی کندهرمگؤدا 

دا یئرده )پیادا( یا  ،یلهابح یا دوچرخه وکومایال هر گون ص الراوشاق
لریله ؤزبوخجاالریندا ا یلر. اونالر ناهارردییه گلمدرسه کیهدشهر

ن رینه گئدلائو اوچون تعطیل اوالراق ناهارهامی ایکی ساعات  ،گتیریب
 لر.یردیئی اورادا یناهارالرین ده قالیبزامان مدرسه
رنده، ؤرام بو قدر اوشاغی بیر یئرده گقوربان و بای ،بارات ،ارسالن

سی هامیسی بیر سینما پردهلر. ردینیانین ایچینه گیروآیری بیر د ئله بیل،ا
الریندا کیمی قاباق« امفونییس» ، یا دا«رائپاو»ؤیوک کیمی یا بیر ب

اونالر  تیریردی.ا گهشور ،بو صحنه اونالری وجدهردی. ناجانال
 وچوخدان تورک ـینین هامیسی آزدانالراوشاقکورد  ،لر کیگؤروردو
ا  ،الردانیشیردی اؤزلریندن باشقا  لر.ردیبیل لر چوخ آز کوردجهتورکآم 

 الر.دانیشاردیآنجاق تورکجه  ده دلرووجوین رینی بیلمهالهئچ کیم دیل
ده زنگ چالیناندان سونرا بح ساعات سککیزده مدرسهوهر گون ص

لینده بیر آغاج ا   «میناظ»کی، الر هامی سربازخانا کیمی صفه دوراردی
ً کندلاونالرین ا    ،ا تاپشیراردی کیالراوشاقدن گلن لرینه باخسین. بعضا

 ایله سیرا میتیرسینلر. سونرا هادن آغاج کسیب گن اوچون کنداونو
 آرخاسیندالرین اوالن میز و صندل لیکا اوچ نفرداوتاق ،کیالسالرا گئدیب

 یر. قارا تاختا قاباغیندا آغ گچ توزونون قاباغیندا معلم بوغازیناوتوراردیال
)دارانین آلماسی « دارا سیب دارد. سارا انار ندارد»راق بونالری جیرا

الرا قدا بو قریبه دانیشی الراوشاق .دئیردی دور(وار. سارانین ناری یوخ
 زلریؤالر. گردیادا آچ و بورونالرین دئییل، بلکه آغیز یالرینتکجه قوالق
 چیخسین. )چؤله(کاسادان ائشیه ،ردی کیده آز قاال
ورزش )ایدمان( آدیندا بیر شئیین نه اولدوغونو  الراوشاقبو  

ده بوستاندا و زمی ـ، باغدائودها آنجاقالر ناو کیچون لر.زدیمبیل
ین بیر درسلرین، لر کیردیرؤگ . اونالرالرچالیشماغی باشاراردی

الر. بو بیر ساعاتدا اونالرین قاباغینا بیر آییرمیش ایدمانادا ساعاتینی 
دا  الراوشاق. لرسینئیلهلرینه شوت ابیرـ بیر  کی، الرردیاتآ «توپ»
ییب هپوفل «داغارجیغینی مالین قارنینین»ده  زلری، اؤلر کییرندیاؤ

لر یرندیؤا الراوشاقسونراالر  ه بیلرلر.توپ دوزلدمکله ییب( یئلله)اوفله
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ا گئده والیبال و باشقا اویونالر، گولشمه، اتیندا اونالر فوتبالساع ایدمان، کی
 . بیلرلر

الری بیر سونرا کیتاب چاتاندانئوه ادن الر اونالر مدرسهآخشام
 ، اونالرکی ایدی او زامانبو الر. یه قاچاردیکوچه، آتیپ بوجاغا

 ،کوس آغانج چیلیک آغانج،آغانج، یعنی آغانج ـ یاویونالر لریدیکتهایس
 زین داشیالاویناماغا و یا سپدداشی یا رئ خسترچین ،قآشی ،الیا آتدیجول

الر. بو غول اوالردیقوش وورماغا گئدیب یا باشقا اویونالرال مش
 یدی. ا ینانمازومدرسه ده ا چ بیریهئاویونالرین 

 قورغوکچیک بیر  تو کیمیدان سونرا بیر قو، رادیولر کییردیئد
رالر. بوندان قاباق ییاونون ایچینده سینما کیمی فیلم اوینا ،چیخیب کی

ایندی ئدردی، گلیب داستان تعریف ا قشیچایخاناسیندا هر گون آنین عربعلی
ات ماعاالر و جردیلینده دانیشیلیب فارس هگ نون ایچیندهقوتو قارا ـبو آغ

دا  الراوشاقالر. ، قوالق آساردیآچیب یالرینقالو قو زلرؤگآغیز، 
و   باخیب، فوتباالکیایدی  هدفلری بو نین چایخاناسینا گئتمکدنعربعلی

  .لررسونی اویونچو اولدوغونو گؤجنین بیریننیاونئجه دنین برزیللی پئله
دیلن اویونالر تامامیله بیزیم اؤز اصیل ده اؤیرهاوللرده بیزلره مدرسه

ری الین بوندان قاباق اوینادیقالراوشاقاویونالریمیزدان فرقلی ایدی. 
بو کیمی و باشقا « آغانجکوس» ،«توال دؤیدو»، «دیواال قاچقو»

« وزنه گوتورمک»، «والیبال»، «گولشمک ،«فوتبال» یرینئی ناویونالری
دن ینفهطر «مدرسه»بو اویونالر  اونا تای باشقا اویونالر آلمیشدی. و

و بیزیم تانیدیلیردی رن ئدوچاغداش و م اونالردییی اوچون دیلهیرؤبیزلره ا
دبدن دوشموش  و هنهؤکقارشیسیندا اصیل و سن تی اویونالریمیز اونون 

 ردی.الیسای عالمتی گؤستریلیب و بیر جور گئریلیک
رادیو، سونرا تلویزیون بازارا گلدی. بو رادیوالرا تزه اونون کناریندا 

چیغیردا ـیشیکده چیغیردائیوک باطریلرله ابؤ یدیریب،ئمخمل دون گ
دا فارس  الراوخویان هالر. بیر طرفدن بو دستگاهالرین ایچیندیرداوخودا

 الراوشاق ،کیوار ایدی ماسی اسینبیر ک الر. شهرین تاردیدیلینده اوخوی
رمک فیلمینی گؤ« زیک فرید»انی اؤلدرن اژدهغاندان سونرا بئش قیران یی

یندی . او آغالمالی هایدی جااو دا فارس و الرردیااورا قاچاوچون 
ا دی. ایین ده هامیسی فارسجا لرفیلیم ایندی ا للی ایله یاخین او  یممنآم 
آقای »، «یم زرگریخان»، «عالیه خانیم»یئنه ده لردن کئچندن سونرا گون



13 
 

سی هزل ماهنی اوخویانالرین سگؤ کیمی« حسن زیرک»و « رستگار
دومان بیزیم کولتوروموزون  نیر. سانکی او قارانلیقهسلهوالغیمدا سق

لر. یدیا سلرهس ابدیچیخمیش بهشتدن سلر هرتن زامانالر بو سؤاوستون ا
 هله ده یاخیندیر کی ی ایلهلل، ا  لر کیدیای سهدرتلی سوقدر گوجلو و قه ن

 اوخشاییر.منیم روحومو 
 جافارسلری )شکیللری( و یا الرین عکسلرده اوینایانسینماالردا فیلم

ردی. الیلرده یایقزئتلری هر گون و هر هفته اوخوجوالرینین رسم
ین الراوشاقسینه قدر بو ئیمهنه گ ،سیمهئ، نه یسیاونالرین هارا گئتمه

ابدی  کیمی« خانیم زرگری»دی هده بیلم ، هئچ کیمردینلرینه دولدوروالییئب
بیر »بیزیم هامیمیزی  ئسالریمیزین باشینا نه گلدی. بو پروساوخویانیاشار 
 گئری»لی و او بیری هویرمئچ «میللتهو بیر  اؤلکهبیر  ،بیر فرهنگ ،دیل

 کآریایی فرهنگینین ایچینده اریتمهلری متمدن لر و فرهنگلّتیقالمیش م
یون سیاستی دولتین رسمی سیاستی کیمی چوخ سبو آسیمیال .«ییردیهایست

تین ایچینده هر کیمسه قاباغا یل  مائله ایجرا اولونوردو کی، مهارتله 
آرتیق  اونالرین قاباغیناالری یمکان قاپیدان ایه باخیمهم مالی ،یدیاهدوشس
داها یوکسک سانکی لردن او بیری توپلومدا لریسویه ، هم دهردیآچیال

 ردی. یالیسا ستونواولدوقالری اوچون ا
ونیانین ده مکتبه گئدیب هم دارسالن، قوربان، بایرام و بارات بو دؤره

لیق ، آذربایجانچیر کیرلبیلیده . هم لرگؤروب وزونبو اده او اوزون، هم 
 لرالر، اینجینئجه پارالق آلتینایللر بویو استونو تورپاق آلمیش سینده خزینه
نلی و آریایی ایراآنجاق  ،لر کیدیبده اونالرا اؤیره هم دیر.هرلر وارو گؤ
 دیر. سییشانهنمدنیتلی اولماق  اولماق

 
 

 ییشدیسورعتله ده زامان
 

یئرینی نین «جوال»توپ  یشیردی، آخیردا بو یومروزامان سورعتله ده
اویونونون  «جوالیا بادام آتما» اویونو داها« فوتبال» یعنی ا بیلدی.توت

فوتبال  بئشـرد، سونرا دؤالرین آراسیندا اوچوانالدوزدا جویئرینی توتدو. س
 سیندهونالردان ایکیسی کوردلر محللهقورولدو. ا )ییغماالری( لریتیم

گیلین ایدی. بارات «کاوه»و « درفش»آدالری  ییغماالرینقورولدو. بو 
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ییغماسینین سینین محله ایدی. خرمن «اسپارتاک»سینین تیمینین آدی محله
گلن بورایا الردان سونرا «قارا پاپاق»ولدوزون یدی. سا «عقاب»آدی دا 

قتله ییدی. ایندی من دا «ریهاجوم»آدالری  ییغماالرینینرلرینین ده یوهاجم
کورد  ییغماالری «کاوه»و « درفش»، بونالردان رورم کیؤباخاندا گ

یت یتاریخینده م  نین دهایدی. بیزیم محله یلاهمیتباخیمدان ل ی و تاریخی هو 
میشدیر. ام آلوژیسیندن ایلهئولاید« سولچولوق»امامیله تآدی ییغماسینین 

الری اوچون اولمادیق« قاراپاپاق»آدی اونالرین  دا ییغماسینین« یرهاجوم»
بیر ملی  هئچن ییغماسینی «عقاب»آنجاق ردی. یهویت داشی محللیبیر نوع 

تیمینه ده ایشاره  «خیاطالر» ،یدی. یادیمدان چیخمامیشا خو سیاسی آدی یو
، وانااونالرین هامیسی ج لر.دی، اویونچوالری آیاق سیندیران اییم کییهیلئا

له ایچوخ خشونت  .ایدی وادالری یوخواوادلی و یا ساآز س تقریبا هامیسی یا
 اولموشدوالر.مشهور آدیال سیندیران  آیاق گؤرهالر، اونا توپ اوینایاردی

 .ایدی لره عایدالبته کی، بو ییغماالرین تقریبا هامیسی تورک
. ایدی بیر کورد «کاوه آهنگر» لییم کی، کوردلرین فیکرینجهقئید ائتمه

بو  ی.دستاندا قالدیرونی کورد«درفش کاویانی» «)آهنگر(کاوه آسنگر»
نه  دیک،ریب. بیز او زامان بیلمیروئسینده ردوسی شاهنامهیفنی الهسم
بئله یدی. ا« درفش»و « کاوه»ینین آدالری ییغماالروچون بونالرین ا

ری او اللانین فع«کوردوستان دموکرات حیزبی» یه گلمک اوالر کی،نتیجه
سیاسی  دهلیکله بئلهو  ده ده فعالیت گؤستریرورؤد بوغونتولوسیاسی 
 لر.رمیشائدیدوام لرینی فعالیت
دن بیزیم محل ه اؤزونو گؤستریردی.ده ده للهمسا له بیزیم مح شارخاو

سی لر. اونالرین بیر نئچهسیاسی چاباالرال ایلگیلنیردیر الیلواداس دنقدیم
ایله  «سیفیرقهآذربایجان دموکرات »سی ده نئچهبیر  ،پارتیاسیال «توده»

سینده ورهؤد کلیقچییصدودا م سیراسیاونالرین بیر  باغلی اولموشدوالر.
ا الر. اولموش باغلی ( ایلهجبهه مل ی)« همیللی جبه» بونالرین هامیسندان آم 

یوک ؤین بالراوشاقالر و واناج قاباقبیزدن بیر نسل  ،م بودور کیموهو
وشولموشدوالر. بوتون اتینا قحرک «لرفدائی»الری یئنی باشالنان ارداشق

دیغی بیر زاماندا یرمی نفر اولماضولرینین سایی ایولرین عییایراندا فدا
ونالرین یدی. اا ماهالیندان «ولدوزس»اونالردان بیری یا ایکیسی 

 یدی.ا الری وارزلرینه بیر خیرداجا تشکیالتالری بیزیم شهرده اؤسمپات
موسکوانین یدی. ا سیلرین نتیجهین آدی بو حرکتییغماسینلین گیبارات
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اوستونه  ییغمانینبیزیم  یییغماسینین آدین« اسپارتاک»تانینمیش 
ئچندن الرین اوستوندن کاوالیبو  ش ایلدن آرتیققویموشدوالر. اون بئ

، ردوم کیدا سونرا گؤ ماغا باشالدیم. بونوناللری آمسالهسونرا من بو 
لر. ویردیئآدینا چ «ماوه»نئچه ایلدن سونرا  یآدین ییغماسینینگیلین بارات

ما آ ،یدیا غیر سیاسی آد تیمینین آدالری «عقاب»تیمی و « یرهاجوم»
 ینلرزبیسیاسی ح ییغماالری «درفش»و « کاوه»، «اسپارتاک»

دن «رستاخیز شاهنشاهیحزب »دوغروسو،  .الرردییداشی یلریندوشونجه
لر ایدی. اولمایان گونسی ایجازها زبین سیاسی چالیشماغیی بیر حآیر باشقا
الری یومورو شهرین اوچ اصلی خیابان ، هلهیدی کیا لراو گون ،بو

ده الرین اوستونداشالرال فرش اولونموشدو. قیرمیزی فرش اولونموش داش
گئدن آت داشقاالرینین حرکتی تزه دون گئییب، ییرغاالنا ـ ییرغاالنا یول 

ارسالن و او بیری ، . باراتردیییهریشلرینه بنزئزل قیزالرین یگئدن گؤ
آت داشقاسینین  نیب،هدن سونرا یاواشجانا گیزلدن گلنمدرسه الراوشاق
داشقاچی همیشه  کیالر. چونردیاساالن نجا قاچیب اوندان یاپیشیبدالیسی

قالخیب داشقانین  حتا الراوشاق)کؤنز( بعضی سیمیتان  .قاباغا باخاردی
 هلیکلآما بئله ،دا اونالری گؤرموردو الر. داشقاچیاوستونده اوتوراردی

ونده رینه داشقا اوستئی گئتمک یئرده ییولون بیر پارچاسین اونالر
ردیالراوشاقدییی زامان داشقاچی بیل لر. الب تهگئدردی  ین قوپاراغین گؤتور 

یده امچیسینی گؤدا ق لر. داشقاچیگئدردی دایا قاچیبلیقاقق ـیادالیقو اونالر قاق
 ورخوداردی.   ی قالراوشاقال لداتماقفیریبیر 

 ـباجی رینده بوللولائو هر بیرینینـ بارات، بایرام، قوربان و ارسالنین 
الرینین هر قارداش ،مک اوالر کیایدی. اونالرین دئ الری وارقارداش

 اوخوماقـوادالری اولدوغو اوچون یازیباس سالیبیری بیر نئچه ک
ر الر. دئمک اوالردیالرده چالیشارهدیاونالرین چوخو ا و باشاراردی

 و «تحصیل»، «اکینچیلیک»، «ثبت آمار»،«ثبت اسناد»، «خانیاتود»
، اونالرین بیر یم کیمیدییدا سؤیلهقاباقالر. لرده چالیشاردییدارهباشقا ا
ر. الدیتحصیل آلیر اورادا گئدیب، الرین آلیب، دانیشگاهادا دیپلم سیراسی

الر وهومقونشوالر و امام قگلنده ت ولدوزاس لریندهیرام تعطیلوانالر باابو ج
ه دزلری اوستؤورور دویاردی و اونالری گغه قدر اونالرا ن

خیابانینا چیخیب  شهرین بیر تک یهگزمه وانالرا. بو جالرردییاساخال
« گادار چایینا»، یا گئدنده الرا و باخچاالرا قوناق، یا باغآددیم آتاندا اورادا
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داغینا و « لطان یاغیبوس» دا کییا ،چیمنده بالیق توتوب اوراداگئدیب 
ن اوراداایاالرینا گئدیب و ق« ر قویوسوئولد»یا  ،الرینابوالق« زیئددی گؤ»

 الر. چیخارداردی سالیبلر و عکسلر رسیم ایله لر )کامرا(دوربین 
ا نیاسینی دوجا علم و تمد ن دزلری دونیایا آچیلدیقالر گؤجاوانبو دسته 

 نین بو قدرل تییرینین مالاؤز ماحال، لر کیردیلری زامان بیلگؤردوک
دن دی ،زل اولدوغونا باخمایاراقلی و گؤقانیتایس چوخ سیندان نیاوئنه ده تم 

یول  یه نییه گرک هلهالر. علم، صنعت و تکنولوژی بو اؤلکهقالیب گئری
 کاسیب آراسیندا آرا ا وارلی والد، بو ماحکی ردوزدو ،بیر ده سین؟اآچم

تی للینین مسینده بیزیم منطقهمسالهسی لونمهؤوتین بثر ، آماچوخ دئییلدی
الر. بو جمعیتینه نسبت کاسیب قالمیشدی ، شیراز، ایصفاهانتهرانموما وع

آغیر چالیشماالریندا  ـداشالریندا و آغیرشیک و دامائـوئمساله اونالرین ا
 ونوردو.رگؤ

آتاالرینا  الراوشاقالرینین دیللریله تامام رینده داییلائو گیلینبارات
لر. کیچیک سلردیسه« باجی»دا  و آناالرینی لردئیردی« داداش»

« داداش»الرینی لر کی ، بؤیوک قارداشا دا اؤیرتمیشدیالراوشاق
 سینلر.سلهسه

و اولدوغو بهشته دؤنردی. سولو  الیولدوز ماحسباهارا ـ باهاردان
اکینچیلکله  نیناهالیسی بوتونده بو ماحالین  هم ،یئرلشدییی نلیکدهدوز

 ،کیقدر یاشیل اوالردی او بورانین طبیعتی اولدوغو اوچون  مشغول
نه ولومؤچایا ووراندا طبیعتین بیر بباغـباغا یزلرینؤا الراوشاق

لرین ن اولدوغو بیر طرفدن، چمنو سری ایلیملیوانین الر. هردیئویریلچ
و چئشیدلی ـ باالجا گؤزل جاباالالری ایسالتدیغی زاماندا هلری آیاقئش

 ـ بو بوتادان. ردیاوال مکدینلهماسینی اوینایا اوخوـاوینایا وللرینلبوببویالی 
یب قاچاندا بو دایقیاقدا بوتاالرین آراسیندا ق الراوشاقاو بوتایا آتیالن زامان 

دا، بیزیم  چتین اولسایدی لر. چالیشماقردیتین بیر بؤلومونه دؤنطبیع
 ردی.  اهامینین قارنینی دولو ساخالی ثروتلی یوردوموز

ر قیزالر و قادینالرا درس اوخوماق ایندیه قد ی هلهالروالم شهرین
و تمدن  لر. بونا گؤره ده  اؤزگورلوک، آزادلیقمیشدیجازه وئرمهیاوچون ا

قیزالرین  ،ق اولدوغو کیمیرینه آچیهوزالری اوغالنالرین ان قاپینیاسینیود
 سینده شیخ مهدی و میرزا ابراهیملر محل ه. تورکدئییلدیآچیق هله اوزونه 

ایدی.  باغلی یه«شریعتمداری»لر. اونالرین تقلیدلری ئدیردیاولاللیق م
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م»بونالر  ئرنده و نهایت ی «اؤلو»بایرامیندا و « قوربان»، یندایآ «محر 
ین جزاسیندان و جهن مین ّلا  ی لـ تیو م تاپیالردا قعقد اوخوما «تویدا»

بونالرین  ینیاالرینود اوالر. بیسواد آتا و آناالر ورخوداردیاودوندان ق
کری باخیمدان یآناالرا فـ الر. بیر طرفدن بونالر آتا الل رینه تاپشیرمیشدی

 یتوتوب و نامازالرین یالرینوروج، اونالر ابیر امنی ت وئرردی کی
، لرسهگؤرمهلری یا آیری ایشروب وایشلر گؤ و بیر سیرا آیری قیلساالر

آناالر آتاـ" طرفیندن اولدوغو اوچون "ّلا   زلریسؤر. بونالرین رلبهشته گئد
ایدی، بو  قانون یوخبیر میش لیازی ایوردوموزدلر. بیزیم دیرقبول ائد

 دولدوروردو.  وشکلینده قانونسوزلوغون بوشلوغون یزلر سنـتسؤ
ؤلومدن تشکیل تاپیردی: بیر لری اوچ بعملزلری و ونالرین سؤب

نین ساغالم قالماسینا ومومیتله جامعهع ،دی کیبؤلومو اخالقی نصیحتلر ای
، یدی کیار التشریفات داشییان رول ،لریجی بولومردی؛ ایکینؤمک ائدک
 یلرینل ت او تکلیفیممک ایله هئلایفا ا مدهیدینی مراسئرینده، تویدا و و یاؤل

 الریرولاونالرین اوچونجو  ئدردی؛لده ایفا اییفاتی شکتشر اویغون
ده ناخوشلوق کیمی جامعه موزمین )کرونیکی(خرافاتی بیر  ،(لرینقش)

لری و نین دئدیک«عیسا»، «موسا»ایدی. بونالرین سؤزلری یایماق 
دم»حضرت  م  لری ایدی کی، ایکی مین بئش یوز ایلدن پیغمبرین دئدیک «ح 

اولدوغو اوچون عاید زامانا کی یوز ایل بوندان قاباغا قدرتا مین بئش بری 
آچیقالیا نین توسطیله بو گونکو علمی کشفیاتی شیخ مهدیو یا  میرزا ابراهیم

وانالر طرفیندن ادی کیمی بیر طرفدن جئلی تراژبیر گولمه بو دی.زبیلم
 بو ایکی میندن چوخآناالری  او بیری طرفدن ده آتاـ کولوردو،تؤسینیب و 

عذاب   ،دن چوخ مریض ائدیبیدیفترقیزیلجادان و  یاشلی ناخوشلوق
 وئرردی.

ماغا ایجازه درس اوخو یه گئدیبمدرسهقیزالرا  ونالر هلها
 ،یه باشالییبموباحیثهرده بونالرال لائو وانالرارا جلر. بیر سیمیشدیوئرمه
آنا  ـآتا وانالر دااج سیراالر. بیر باشالدییه تمهیراؤدرس  یالرینباجی
 جاوانلر. ندرسینیه گؤ، قیزالرین مدرسهکی باشا شالدیالر وج ایلهی گالرین

ا دایانیب و بیر رافی دوشونجه لرین قاباغیندوالر خاوغالن آلمیشو تحصیل 
لر. ان قورتارا بیلدینیاسیندوجهالت دالرین یاراتدیغی التعداد قیزالری مول

دان قارداشالرین جاوان، لر کیستردیؤقیزالر سونرا گ یی پارالقجهبو گله
 سیندیراراق یلت و خرافاتین قاپیسین. اونالر جهالردیاسکیک دئیلده هئچ 
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ـ ـ آناالری و او بیری باجیآتا یقارداشالریال برابر تمد ن و مدنی ت قاپیالرین
  لر.ا بیلدیوزونه آچقارداشالرینین ا
 آزلیق ساییالن بعضیبونالر بیر کیچیک  ،کی رلیدیهلمییئتا سفله د
لر دوشونجه ورافهقیزالرین چوخو بو خل اولوردو. اکثریت و یقیزالرا شام
 اولموشدوالر. ربانلیقودان قتیندا قاباقتا ثیری آل نالریو ناخوشلوق

  اولدوغو اوچون او زاماناللووان ماتقریبا  بیر ج «میرزا ابراهیم»
چاتیب، الری ؤیویوب مکتبه گئتمک زامانکی، اؤز قیزالری ب ردوؤگ

و  ایضاح « تفسیر»ئتدی و بیر سیرا یه غلبه ارافهوخ گئرچکلیک ذهنینده 
مکتبه بیزیم آتاالرا قیزالرین ندردی و مکتبه گؤ یز قیزالریناؤبیر جور ایله 
 ینبارات ،یدی کیا زامان راضیلیق وئردی. بو اوالی او اوچون سیگئتمه

یدی ا اوچ ایلیله سالرینین تشویقی و حمایهباجیسی آتاسیندان گیزلین قارداش
ندان تواسی صادر اوالینین فاللموردونجو ایلده ائوده درس اوخویوردو. دؤ

ؤیوک ی زامان، بونون آتاسی کیچیک قیزینی مکتبه گؤندردیاسونرا 
 ردی.یالسا گئدیردونجو کباجیسی دا دؤ

 سولدوزونالری جاوانحالین یوخسول زنگین ما کیچیک، آمابو 
ان قی چالیشددیز جمعیت ی کیمی ج، اؤطبیعتی کیمی پاک اورکلی اولدغو

 ده گئدنلیهلر و دانیشگاهالردا دا چوخ ایرهئرسیتونیواوچون قالری ااولدو
ن پارالق علمی و مدنی نیانین ا  ویرنجیلردن اولوردوالر. اونالر داؤ

بوتون  یوردالری دئییل، هم دهز تکجه اؤ ،لریله تانیش اولوبدوشونجه
الر. اونالر اؤزگورلوک و عدالت یه چالیشیردیییشمههدنی اؤلکه
سیاسی پارتیاالرا بو ایکی عامیلی تمثیل ائدن وچون الری اآرادیق

 .الریاخینالشیردی
 «سوسیالیست»و « کاپیتالیست»سینده اگر ایکی ونیا عرصهد

الری ینسانیاریشمادایدیالر، بونالردان بیری ایله بیرـ بیرلر دوشونجه
لرینه و نالرین قول گوجانسیو او بیری ا مک مقصدی ایلهیلهئثمار ایستیا

 الردانوارلیدوشونجه  «کاپیتالیست»کی لرینه دایانیردی. چونایش
ردوسونا ویملر ابو دوشونجه ظال .ائدیردی یمایهندا حالرین قارشیسییوخسول

 ائدیب،مودافیعه  قینیاالرین حمظلوم «لرسوسیالیست»ا آم  باغلی ایدی. 
)اوتوپیا( « لهیمدینه فاض»رک سی وئرهوعده« آزادلیق»و « عدالت»

 ماغی دوشونوردولر. تیارا
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لری موجود وضعیتی بیدوشونجه صاح کاپیتالیستقروپ بیر 
 سینیائتمه دوام نینحاکمیتی الرینوارلیدرتلی و وق ، یبیساخال

لری اوچون دیکییشمک ایستههنی داوانالر جامعهدوشونوردولر. ج
لری دوشونجه صاحیببو  لر.یه ساری گئدیردیشونجهدو سوسیالیست

وردولر. اونالر دوشون ییهمهلری تمیزلپیسلیکمام ادیب تائغیان وط
لر. ییردیهایستییشمک لرله دهعلمی دوشونجه رافاتی آرادان قالدیریبوخ

ودرتدن سالماق و ق ل تین گوجونه دایاناراقیالری موارلیو  ر پوللواونال
قورماق کومتی ؤح اونالرین یئرینه برابرلیک و بیرلیک یارادان

 لر. یردییهیستا
نین اؤلکه تکجهلری شمنواونالرین د لر کی،نو بیلیردیاونالر بو

و « هللا»لرینه دایاناراق اونالری رافی دوشونجهول تین خیمکی ایچینده
الر قارشییا قویا بیلن وارلیـدن قورخوداراق جاوانالرال قارشی«جهن م»

 وارلیدرتلی و ویوک قن بؤکی ا  الملل سطحیندهدئییلدیر، بلکه بونالرین بین
 الرینیاولدوق غدار و امانسیزبونالر اونالرین  ماآده وار ایدی.  شریکلری
ینلر هالت ایستدو ع لر بو قدر آزادلیقکاپیتالیست ،لر. اوال بیلر کیبیلمیردی

 د اولسونالر؟جال   ار وقد   قارشیسیندا
الر آلمیشدی. بو قارا بولودون آلتیندا هر یئرینی قارا بولود نیناؤلکه

سیندن دانیشا ییشمههد رژیمینین «شاهلیق» و کومتؤحم اوالن یحاک یمکهئچ 
آسیب،  قدانیشماالرینا قوالالرین ون آلتیندا بونبیلمزدی. قارا بولود

بیر یئره  حاققینداسی ییشیلمههظامین دیالر نوانایدی. اگر جا لر وارینهدینل
الر، دیوار دا اونالرین یلداسایدیچیپ ،یبیدانیشماغا باشالییغیشیب 

اوچون  ردی. کندلرده ژاندارمری امنیت گتیرمکر  ئوالرینا قوالق دانیشیق
یاراتماق اوچون  امنی تیشهرلرده ده شهربانی ارالئل ال پیارادیلمیشدی. اونون

 پادگانالری وارداها گوجلو هر یئرده بونالردان  یارادیلمیشدی. ارتش ده
 یدی.ا

امنیت « سیویل»سی نین بیر وظیفه«دارمریژان»و « شهربانی»
ری قوروماق اولماسینا نیرالیسی سیاراتماق و ارتشین اصلی وظیفه

« لیقشاه»ده وار ایدی کی، لری وظیفهاورتاق بونالرین بیر  باخمایاراق،
 بوغسونالر.زیب سینی ا  هفت سیخالواوچون هر نه م یظامینی قوروماقن

( سازمان اطالعات و امنیت کشور) «ساواک»ج ورخونبونالردان داها ق
مام آمریکایال دوست اوالن ات اوخشارییدی. بو قورخونج تشکیالتین ا
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دایت اوالن یطرفیندن تربیت اولونوب و ه «ا .ی. آیس»ده لرؤکومتح
ضولری و وپارتیاالرین ع سوسیالیست حزب و ،یدی کیا الرتشکیالت
ئون ر عدالت سالتاق. دوسلریوخ ائتسینلدوروب و وتوب اؤت یالرینسمپات

شکنجه آلتیندا یا ،کی ایدی وانالردان دولواین جتهایس ییشمکهد توپلوموو 
 زلری یولدارده گؤلائو الریلر. اونالرین آناالری و باجیعذاب چکیردی

 یدی.ا
لریندن چیخارماق مقصدی ظاما قارشی فیکیرلرینی بئیینیالرین نجاوان

لتین اوستونه چکدییی لیم ینژاندارمری و ارتش ،شهربانی ،ساواکاوچون 
الرین یاراتدیغی قورخونج بو قارانلیق دومان و ساواک ایله سیاسی زیندان

طرفسیز  قروپوردو. بونالرین بیر لویه بؤنئچه دسته یالراوانجدوروم 
رصت وه فزلرینلری اؤاو بیری دسته ؛ازدییشه قاریشمبیر ا هئچ ،اولوب

ن ل بیر اولوردوالر. ا  ب و اونالرال ا  لیاما ساتیظیقازانماقدان اؤترو بو ن
 ،یبئییوخ داونالرا قالخیب و آیاغا الر جاوان غیرتلی لی وآیدین دوشونجه
و « عدالت»لر. اونالر ییردیتهایس ییشمکهدـ ئویریبسیستمی چ

 لر.ردیییهایست« آزادلیق»
 بو دوروما دؤزه کیمی« حمید جنگی»هردن سی بونالرین بعضی  

 نیآید حمید سولدوزون تیرردی.هه گآشکار دیلـلرین آچیقدوشونجهیب یهبیلم
گیلدن ایدی. او بارات بیر آز یوخسول سیین عایلهیدی. اونالرا لریندنگنج

ده  کرییف ،کیمیزل اولدوغو عاید ایدی. اونون اؤزو گؤل قاباغا یبیر نس
 لردهمسالهز زامانیندا چوخ علمی آیدین ایدی. او اؤچوخ دورو و 

فات و الردا اوخودوغو علمی انکشااو کیتاب ایدی. یلوادالریندن سمعلم
دیجیلیقال مشغول یارا ،سیناقدان کئچیریبزو شخصا الری اؤیقیارادجیل

لردن کیسیندهئورهچ یه موناسیبتده باخیشیاولوردو. هم ده سوسیال دوشونجه
وام ادده اونیوئرسیته تحصیلینی دوالیی دانیاخشی ایدی. پولسوزلوقچوخ 
زون گئدیب، اورادا اؤ( سربازلیغاعسگرلییه )اوچون  دیییبیلمه هائتدیر

 .راودالمیشدی
الر. حتتا آذربایجاندا بئله لر تشکیالت قورماغا چالیشیردیگنجاو بیری 
اؤنونده  نالریبو تشکیالت سولدوز یننون قوالغینا آدی دیمهچوخو

یه گئدیب، درس اوخویان ئرسیتهونیودا و تبریزده اگئدیردی. تهران
کی هشهرد تیریب،هلرینده کیتاب گلا   نندن سونرالر سولدوزا دؤیرنجیاؤ
یاخینالشدی.  ـ جو ایللر1349الر. ردیارال دانیشماغا باشالیوانالاج
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الریندان بیر جاوانسونرا سولدوزون ندان باشالیا اوالیی« سیاهکل»
او بیری لرینی الر اؤز دوشونجهجاوانبو توتوالن  .توتولدو سیراسی دا

 اراقتکین بو دومانی یارالر. اونالر ایلدیریمیایمیشدیالرین ایچینده جاوان
ئری هر یآلووو ایله یب ایلدیریمین یب و قارانلیغی پارچاالیشاقیلدای

یمشک لده و شلری ا  اورک دورووانالر ا. جلرییردیایشیقالندیرماق ایسته
 پوزماقظامینی یلرین نزلریله چیرکین اورکلیکیمی پارالق گؤ

ولمو ظ یئرینه آزادلیق، ،بدادی قالدیریبیستیاونالر ا لر.ییردیهایست
یئرینه ؤکرچیلیک لر. اونالر نیردییهایست گتیرمکتوروب یئرینه عدالت گؤ

 لر.یردیهایست استقالل
 

**** 
 

قارداش اوالردی. بارات آلتی ـبئش یا آلتی باجی لردهائواو زامان 
الریندان ایدی. باجی ردونجو قارداشدؤ باشدانقارداش، ایکی باجیدان 

لرده بو ایلایدی.  اوندان کیچیکایسه  لربیری وک و اویری اوندان بؤیب
یوک قارداشی ازالرینی چؤله آپاریب، بؤئودن قادن سونرا بارات مدرسه

الر. اونالر بو ایشی قونشوالرینین دیارده اوتارایله بیرلیکرشید 
رد یاش ؤلر. رشید دردیرف و ماحمودال بیرلیکده گؤیالری یوساوغالن
ده چوخ ئوینده هامیسی درسده و مدرسهایدی. اونالرین ا یوکؤدان ببارات

یدی. ا لری ده وارلیکزلاوز اؤینین لر. اما هر بیرباجاریقلی ایدیهوشلو و 
، اما بیر دفعه قوالخ آسماقال هر زادی رشید درسه چوخ آز باش قوشاردی

 ،یبیئاونالرال تمیز پالتار گ دی.جانلی اینردی. چوخ یولداشهیراؤ
، اما ین هوشو کسمزدیالر. او زامان باراتیب دوالناردیایدار یباشالرین
 لر. یگئدرد«  قیزبازلیغا»اونالر 

فره باشیندا بیر وی هر بیری سواخت ایلک ونبحوقازالری اوتاراندا ص
سونرا بیر لر. اوندان ردیاوستوندن بیر چای ایچ یب،یئرک یچؤـپیاال قاتیق
ل آغاجالرینین اوستونه ا   ،یاراقپنیردن باغال ،یومورتادان ،رکدنبوخجا چؤ

 ،لرینین اوستونه قویوب قازالری قاباقالرینا قاتیبنی،آغاجی چیتاخیب
گادارین  دا یا، الراقالرا و یا قوبو قیراغینداکی یاشیللییش بوغدالیقیچیلمب

الر. اونالر گاه پولالرین ییغیب و قیراغینداکی باخچاالرا آپاریب اوتاراردی
ـ ایکی ساعاتا قدر رشید بیر رایه ائدیب،یدن دوچرخه کاکبر چرخچی
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بارات  ردی،سور لرینین اوستوندهمهدوشهالرین چااللی داشخیابانچرخی 
رشیدله بیرلیکده دوچرخه نین اوستونده اوتوروب میر لولههداکی ددا قاباق
نین اوستونده دن سونرا او دمیر لولهدتونی بیر ملر. باراتین یاردیایله گز

 اولوردو.  امیارانان آغریدان اویوشوب، خدن آتیلیب دوشمه
دا لیقیاشیل کیقوبونون کناریندا قازالری سونرا چرخی سورمکدن

)یاشیل  سیاینده سید قورباغاؤزلری سویون درینلی اوتارماغا بوراخیب،
ال سویون شیرجه ووروب، اوستالیقباشقا قورباغاالرین سویا  و قورباغا(

ده  ضالر. بعردیتونده اوتورماقالرینا تاماشا ائدکی بوتاالرین اوسیندهدیب
الرینین سو ایالن، یا دا سباغاالر و قورباغاالرداش، یا دا آغاج ایله تی

ا داونالر  ،نون سویو یاواش آخاردیقوبو کیلر. چونجانالرینا دوشردی
 .لرنین قیراغینا گئدردییگادار چایبؤیوک و گور آخان  یهمهئهمیشه ناهار ی

زون نیب، اؤهیلکمدان بیر سآخار سو هر بئش آتدی»: لریبئیقدیمدن د
یم سویون چیرماییب نئچه آتد یالرینسونرا آیاق چاتانداناورا  .«تمیزلر

 سویون اوزونو لریلهریله یا نفسللباشالری یا ا  سونرا  یریب،چینه گیای
 لر. ایچردییه باشالییب مههتمیزل

و اونون سوی ،یبیاود قاال اودوندان ،دولدوروب یلرینترییاو سودان ک
کی قاینار سویال بیر چای ولو اودون اوستوندهاوستونده قاینادیب و توست

ل چایی مکدن سونرا بیر چؤئیک یدوزلدیب و بوخجاالرینداکی ناهاری شر
و  لرهدا دینجدا گادارین سویون ایچندن سونرا قیراق قازالرلر. ایچردی

 لر. ناهاردان سونراچیمدیرردیبیر رینی گاداردا دا مالال تارانالراومال
هامی  .یاتاردیالر بیر طرفدهسی هرهر و آدامالر دا ، مالالقازالر بیر طرفده

رین ستانالولر و یا بزمیرا دوروب بیر داها بیچیلمیش دینجلندن سون
الر. ردیاحاضرالی یهائوه گئتمهزلرین آخشاما ـ اوتارا اؤقیراغیندا اوتارا

 یانیندان کئچنده بیر نئچه کول قوپاردیب، نوخود« نوخودلوق»بعضا بیر 
 ،چیخاریب یئرآلمابوستاندان  ،یبیلر. بعضا ده اود قاالوزلدردید وسوتول

قابیغین سویوب  بیشیریب،دن قاالنمیش اودون اوستونده آغاج و کولش
لر. بئله اود اوستونده نوخود، بوغدا سوتولو و یا یئر آلما بیشیریب یردهیی

 دادلی اوالردی.  یئمک چوخ
 یق.یمالیآد آپاردا بیر دان «زینال» سک،ماق ایستهلردن دانیشاو گون

چوخ گومان رشیددن ایکی یاش « زینال»بیزیم قونشولوغوموزدا اوالن 
سمی یج . اویدیا بیر اوغالندان ایکی یاش بؤیوک راتکیچیک و با
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یدی. او یول گئدنده ا المندان ساغیکری باخیمف علیل ایدی. آماندان باخیم
ایدی، دانیشاندا  صیبیری ناق للرینین دهدی، ا  ای یریسیندان بئلی ا  ساغ اونبا

آناسی اونون قاباغینا  اونون دی.دوالنماز ت ترپنیبادا آغزی و دیلی راح
اونون  .یوال ساالردی ؤلهچ بیرلیکده ایلهگیل قاتیب بارات« قاز»بیر نئچه 

 نسیهلده سیدی. او بعضا  چؤا سی واریکری و قوت لی روحیهچوخ کسرلی ف
سی عادی اولموشدو. ه ده اونون لهجهگیل، باراتآتیب باشینا اوخویاردی

گیل کیچیک ا اوزدن گئتمزدی. باراتباشا قویان زامان د ـاونونال باش
گیله رشید ،ییریبآاونالردان زون ؤا الری اوچون، زینالاولدوق
 الملر کیمی ساغبیری الر. او دا اودانیشاردی «قیز بازلیقدان» یبیاخینالش

 دوشردی.ساری یوال له ـ اوخویا چؤل آغاجی آالردی و اوخویالینه بیر ا  ا  
الر، قاالردیبیر یئرده دوز  بوغازالری دوالنداقازالرین اوستو آخشام

ساری سالیب ائو طرفه ا ز دالینؤسله اوبیری قازالری اهسائرکک قاز 
گون باتان  ،اوزاناردی بویوجه تایاالرین ئندیکی آشاغی لر. گونگلردی

اونالرین  شهره یاخینالشاراق الراوشاقطرف قیزارماغا باشالردی. 
ر یزه چادقیراغیندا تاونالر شهرین ریندا اوزاناردی. القز قابالری اؤؤلگهک

 الر. یاخینالشاردی ا«رقاراچیال»ووران 
حیاتی  ، یایالق ـ قیشالقالر کیاوالردی هامیسی کورد ینقاراچیالر

 نوناوچ آی سولدوزا گلیب و بؤیوک قوبوـایکییایدا . اونالر لرسورردی
 ر. قارانلیقالدیرر وورایچاد رمیییاـ یانیندا شهرین کناریندا اون بئش

لردی. قوالغا گهسلری هس یقیم دانیشیقاـ ییمه اونالرین قاددوشـ دوشه
اونون اوستونه  یشیریبالردا دویو باونالرین اود اوستونده بؤیوک قازان

ئدردی. یاخینالشاندا دان مست اتؤکن کره یاغینین عطری بیزلری اوزاق
کیر. او بیری هچ )قاشو(فده آتینا قشوبیر کیشی بیر طر ،روردون کیگؤ

بیرـ ریندا آغیزال )سیقارئت( ارغله سیـ آلتی کیشی موشدوکطرفده بئش
ا فانوس چیراغین ایشیغیندا رین ایچینه باخاندیالر. چادلریله دانیشاردیبیر

یوک . بؤاولوردو رمکی گؤالراوشاقرپه ان آلتیندا یاتان کؤیورغ
 ،سی کیمیسی بیر گؤزل تئاتر تاماشاسینین سههس دا اویناماق ینالراوشاق

الری شهرده الرین خانیماچین قاریده هم گونوزردی. اقوالغی سیغالالی
الری مال و یا کئچی خیابان قیراغیندا ساپینی اؤزلری قیردیق

دن چوخ الر تختهر. قادینالالری ساتاردیان دوزلتمیش بیچاقنوزالریندبوی
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گؤزل لری دیکتیله دوزللرلداراق ایله یاناشی، ا   لریمهارتله دوزلتدیک
 . رالیاردخیابان کناریدا سات  الرینیاویونجاق اوشاق

لر. آناالری ون اوالردیچوخ یورغ ائوه چاتانداشهره و الر اوشاق
 دن باشقا بیر شئ اولمایان شامییرالدیغی بعضا قارپیز، پنیر و چؤرکحاض

له داش کیمی یوخونون ایچینه الر. ائآتیب یاتاردی یالرینباش ب،یئیی
 لر.اویانا بیلمزدی ،دی دنه توپ آتسایدین، یئدالر کیجوماردی

 ،یدی کیا وک قارداشی وارسونرا ایکی آیری بؤیین رشیددن بارات
گؤرردی. اونالر  لردهبایراما تعطیلـامدانبایر آنجاقبارات اونالری 

« فیروز»اونالردان  ،اورمیه شهرینده بیتیریب یینلر، تحصیلیویوببؤ
 «یمانئولس»بؤلومونده افسر اولموشدو و « سیهودنیزلر قو»ده ارتش
یسلیک بؤلومونده تحصیل آلیردی. هندوم ویلسیده اونیوئرسیتهدا تهران

یدی و همیشه ا مالیک هسهزل سو گؤ گئییملیچوخ خوش «فیروز»
 باجاریقلی ایدی.تمیز و  ،چوخ هوشلوهم ده  تدان اوخویاردی. اولآـتدانلآ

 ،یدی کیا قلی بیر اوغالنیاحساسلی و منط کیرله ترپنن،یچوخ ف سولئیمان
ده اولدوغو اوچون اونیوئرسیته. او یاناشاردیچوخ علمی و درین  شئیههر 

و  ئوه رشید، باراتالر دا اکیتاب بیر چوخ نیب،هللردن تاثیرسیاسی حرکت
صمد »گیل باراتاوچون گتیرردی. بو طریقیله  ترالن و مارال الریباجی

و  کی عدالتسیزلیکدهری ایله تانیش اولوب جامعهالناغیل« بهرنگینین
 . الرردیاباشالی یهتنقید ائتمهاستبدادی 

 ـا سیلیباجی« خاور»الری ائوده آناسی ین ترالن و مارال باجیبارات
ه بیر سوپورگه لینسی ا  هر گون هره لر. اونالردیرده کؤمک ائدسوپور

بیر  اورانینپیب، سونرا ایکیسی هیله سو سآفتافا ا آلیب، تورپاقلی حیطه
بیرـ چارپاز کیمی اونالر سوپورنده  .الرباشالیاردییه سوپورمهطرفیندن 

اغین پرالر. ایسالنمیش توالشاردی، سونرا اوزاقلرینه یاخینالشیببیر
 یههینئپو چکه چؤیلینده آغزیندا بیر تآغاجی ا  لا  ن بارات عطریندن مست اوال

ترالن دردی. یه تماشا ائلرین اوستونده اوتوروب بو صحنهیللهیه پهینئچ ـ
ده آراالری اولماسینا باخمایاراق،کوچهرت یاش تخمینا دؤمارال  ایله

و « خسترچین»باشقا دوستالری ایله و  ، میناسودابا لیکدهبیر ایکیسی
 الر. اویناردی «گیزلن پانج»

ی درس ددیدان سونرا چوخ جائوایشی و اویناماق« ترالن»
 کدنرد ایل مکتبه گئتمدؤ رین تحریمینین اساسینداالاللواوخویاردی. م
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ندن ایکی وبران ائدن ترالن اؤزوماسینی اؤزو ائوده اوخوماقال جقال ریئگ
چئویک،  او تیز، لر.ردییالسا گئدایله بیر ک باراتیاش کیچیک اوالن 

الری ایله آناسینا اوزون و قیرجین ساچیدی. ا یورولماز و هوشلو بیر قیز
 دی. او درسای قیز دینجربان و لی، مهمهچوخ ایسته اوخشایان مارال

بیرینجی السالریندا یکاوخوماقدا  درس هامیسییدی. ا رمالوناوخوماقدا 
 «مارالی»اما هامی  ،لمازدیییاخشی سایدوروم  ورمالن دهاوالن عایله
گؤزه چارپمازدی.  رمال اولدوغو چوخون دییی اوچون صینیفدهچوخ سئو

 الر.رک، اونا ساتاشاردیظارافات ائده بعضا
 الری وارک قارداشسونرا دا اونالرین ایکی آیری کیچی دانمارال

. اوستون ایدیکیچیک قارداش بونالرین ایچینده هامیسیندان  دانمارالیدی. ا
ده  هم بویلوـ بوخونلو ایدی. هم احساسلی،زل ، هم ده گؤهوشلووختای هم ا

و  ظارافاتجیل گؤزل. یدیا الریال چوخ یاخینیولداش یقلی ایدی. اومنط
یاش . اونونال کیچیک قارداشی پیروزون آراسیندا فوتبالچو ایدی گوجلو

باخمایاراق، . پیروزون اوشاق اولماسینا ایدی چوخ دنایلفرقی سککیز 
 ردی.ییرشیده بنزهآز بیر شخصیتی  گتدیکجه

واسینا چؤپ آری یو» ده بیری دننلریقریبه دوموک گیلینبارات
ن و اوجا . اونالر باخچادا یوغوایدی« لی ائتمکهاونالری د اوزادیب،

لرده اوالن و یا دیوارالرین چاتینداکی آری یککی دئشالرین اوستوندهآغاج
 بونالری توتا اختالر چوخ والر. آریقاچاردی ج اوزادیباا آغاالرینویو

ایله اونالری که ولی شوالر، یارپاقالرا دا یاخینالشسایدی. بونلربیلمزدی
 آریسی؛: بیری بالیدیر االر. اوچ دسته آری وایاردیقواال ووروب،

ایسه ائششک آریسی. بونالرین الر و اوچونجوسو کینجیسی ساری آریای
دی. ای خطرلی هامیسیندان قورخونج و زهریایچینده ائششک آریسی 

 وفته کیمی شیشیب، قیزاراردی.اونالرین بیری آدامین اوزون سانجاندا ک
اسینا آغاج اوزادیب، قاچیرالر. او بیری وگیل آری یوبیر گون بارات

داش  دیوار دیبینده لماراالری باجیطرفدن ده کیچیک بیر قیز اوالن 
ی اوالردی. نلیونون باشینین توکو اوزون و قیرجیردی. ایاوینا سک ایلهکه

ان قاچاندا ین یانیندلیب مارالهگ االیاندا اونالروی قوالراوشاقالر آری
تورا  اوراداین باشینین ایچینه گیریب و . مارالرالراشین باشینا دارامارال
چاتیر یا رالر. خبر خاور باجیچوخ یئردن سانجا یاونون باشین ورلر،دوش

دا او  ین باشینا شیره یاخیر. مارالمارال و او تئز قندی سودا ایسالدیب،
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گونلرین  یشو ساغالینجا شیشم زو قیزاریبـ گؤلر کیمی اوزبیری
ماق اوچون الری ایچیندن چیخارآری ولرینین چوخونئچیردی. اونون توکک

 لورالر.لی اوال کسمهقایچی
 

**** 
 

 نشایاده بیتیرمیشدی. هر زامان مدرسهالسی یینجی کددئتزه یبارات 
ینشا اوچون ونو اغالسی اوالندا ایلده آزیندان بیر دفعه بو سوریک

دیر، یا ثروت(. ثروت؟ )بیلیک یاخشییا  رعلم یاخشیدیالر: سوراردی
ته علم لبا  »، بیر دورومدا جواب وئرردی کیماتیک وهمیشه ده هامی دیپل

سحر ئوده اآنا بیر  ـوالد و آتاؤز اسککی حالبوکی.« ردیثروتدن یاخشی
 رکلهچؤ ـپنیر و قارپیز او آخشاماوالن  چؤرک بیر کاسا قاتیق ـ یییئمه

اونالرین  پول و ثروت ،ته کیالبقارینالرین دویوزدورانالر اوچون، 
درس یالنیز یولونو  نینائتمهده لا   . هامی بو ثروتیا بیلردولدور یقارینالرین

 روردولر. گؤایشه گؤتورولمکده آلیب،   دیپلوماوخویوب، 
الرین بقصاخانایا آپاران قالالری ساللمامیشدان لر گون چیخمابحوص

ربان، ارسالن و بارات یوخودان وق سیله بایرام،هاونالرین س ،ردیسی گلهس
لرینی جکلهیکس کیناس، یدی کیسی ائله اهرین سالالالر. مدوراردی
 ،لر کیردییهایست لیندن قاچماقرین ا  القصاب بعضا لر.بیلیردی
حکم ؤلریندن ماونالرین ایپ ،لریئدیکالرین اونالرا یامان دقصاب
ده  سینینی و ایکیلربو طرفه سورمهـر اونالری او طرفالالم ،یرتوتماال
آلتیندا اوالنالرین هامیسینی ی یورغان سلرهنفس وورماالرینین سـنفس

واختی  یوخودان دورماق ،ردی کییادالرینا ساال یوخودان اویادیب،
 . چاتمیشدیر
چؤرک، هردن ده یه سودـبحانهوینده هردن صلرائو گیلبارات

بح تئزدن وبارات صچؤرک واختی اوالندا لر. سودـچؤرک یئیردیـقاتیق
 ،رردی کیلرینه گئدیب، گؤاونالرین طولهرینه و دوز لائو گیلینباجیقدم
میشدن قاباق اونالری ساغیب، همما  الرین باالالری دوروب مال باجیقدم

ون سودتزه الرا ساخالردی. سودون ساتاردی. بیر آزجا دا سود باالق
ردی. ازل دادی نه گؤو عطرلر لریپوککی کؤ، اوستوندهیتیلییایس

، سودو قاینادیب سونرا ایچین. اونا لر کیمیشدیؤیرتا االراوشاقدن مدرسه
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سین بیر ه. هر کایدیکلی مهماغینا دوزگؤره بیر نئچه دقیقه ده سودون قاینا
لبته دی. ا  جکئیهز پایین ی، اونون ایچینده اؤیدی کیا کیچیک پیاالسی وار

 ایدی. جکیهئلی یراناقغهامی چؤرکله دو
ین اؤزوندن بؤیوک قارداشی باراتر القاتیق آلماق اوچون چوخ واخت

ی. هر گون آالرد دان قاتیق«صوفو عابدولال»طرفه گئدیب « قاپان» رشید
لر. گتیرردی یا قاتیق«صوفو عابدولال»دن سحر گون چیخمامیشدان کند

 للره بؤلوب،یدؤردبوجاق شک سیب، بیچاقالهقاتیغین اوزون کو اؤنجه صوف
 ،یبییاال مارچال ـمارچچاغی بیر قابا قویاردی. سونرا دا بیبیر بوش
 ده هردن ی. رشید هردن بیر تومنلیک قاتیق،سیلیب کنارا قویارد واوستون
هامی کی، گتیرردی  آالردی، )قایماق(ه خامادیرانلیق اوستونبئش ق

 ن.یسئسین یوبحانهص
لری گیلین ایتچیخدا قدم باجیسویوغوندا گون چیخاـ قیشینین بارات

. چیخماز یادیندانهئچ زامان  اونو توتماسیوب قوپاراغین گؤتور اونون
 ئینمکزونو چـ گؤایت اونون اوز ،ردی کیییهرشید سونرا تعریفل

لینی . ایت اونون ا  لینی ایتین آغزینا سوخمالی اولموشدوریردی، او ا  یهایست
لرین باتیرمیشدی. لرین و پنجهنئچه یئردن دیشؤیرونه میشدی و بئینهچ

دری ما   سلرینه قدم باجینینهبونالرین س م  ایت  یه چیخیب،شیئکیشی ا ح 
نیندن هئچ بئیین لر باراتسینین طرفینه گئتمیشدی . بو صحنهقاچیب ییه

د. مززامان سیلینم م  گیلین تالیب بارهگ ،لدوردوکیشی ایتی آغاجال اؤ ح 
ه ساعات . نئچدورلدورموشیتی اؤا ،وئردی کی ، خبرچالیب یالرینقاپی

یئر  الر. هلهدیردیغی یئره گئدیب باخیرایتین باس الراوشاق سونرا
 میشدی.هلمایت تامامیله اؤ اایتی باسدیراند سانکی. یردییهتیتر

 
**** 

 
اردی. هامی سربازخانا یننین زنگی چالبح ساعات سککیزده مدرسهوص

 سیرالینده بیر آغاج بیر م  ا  یناظ ،م اولسایدییالر. الزدوراردی سیراداکیمی 
لر آراسیندا صف بیرـ بیردوشوب  اییآشاغسونرا  ،الر وئرردیبویروق

ا تدالرینا باخاردی. ائله بو واخرناقیلینه و دهامینین ا   ،حرکت ائدیب
م یر. ناظالچاتدیتزه لریله دوچرخه الراوشاقن گلن کی، کندد روردونؤگ

دا  گؤز یوماردی. آما چوخ واختلرینه ئجیکمهگش دقیقه ئاونالرین ب
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لیندن بیر هر بیرینین ا   ،یبیاقدا ساخالاونالری بیر قیرنده گل گئج الراوشاق
ال لدن آغاجلر. قیشین سویوغوندا ا  تورردیریه اؤهسونرا ایچ ،ووروبآغاج 

 سردی.هکا لی کیمی  بیچاق ووراندا
ایدی. هخامنیش  ات درسیمیز تاریخبیرینجی ساع ،روردونؤبیردن گ

ده ایلک ایمپراتورالریندان ـ الرین بو منطقهدؤروندن باشالییب، آریالی
 الری،هالریندان و اونالرین ساواشاکوروش و داریوشدان و او بیری ش

و رسملی لرینی تصویر ائدن او بؤیوک حنهصلری و قهرمانلیق حلیکفاتئ
ً یردینی درس دئریالتاریخ کتاب ایله بارات بو  ارسالن لر. خصوصا

 کوراوغلرنونلری یخ کیتابیندا باخاندا بو رسمیوک تارؤلره بصحنه
ستانبول سفرینده نیگار خانیمی یلر. کوراوغلونون اردیدهالرینا بنزساواش
 . الری یادا دوشردیو آتیال ساواش یلینجیی قیلدییییولدا ا   سی،هگتیرم
اهورا و  ؤلوم زرتشت دینی،رینده بیر بلبته تاریخ کیتابینین اوللا  

دملیک اد و ممک م  یمل لریصحنه، اونون بعضی کیاهریمنه عاید ایدی  م   ح 
ری البو کیتاب یردی.یهبنز الرینااغیلین دیولرله ساواشی نیک جمشیدملو 
 اؤزلرینیسبت ین االراوشاق او بیری الراوشاقان اوخوی ینه آلیبللرا  

تی قورتوالندان سونرا بیردن اساعلر. تاریخ ردیس ائدیحاوستون 
بهداشت طرفیندن » : دی کیریه گیردی و معلمه دئهایچ میناظ ،گؤروردون

ه یشیئایم چ کالر. هئسی  ووراجاقگلیب و آنفوالنزا ناخوشلوغو اینه
دن اینه الراوشاق اوندا. «سینچاتسی بهیالسین نؤسیزین ک ،چیخماسین

 ماققاچـدن چیخیبردیالر. پنجرهاقاچماق اوچون مین دنه کلکدن چیخ
 ، چونکی چوخ اوجایدی. آما هامینی توالته گئتمک دردیاولمازدی

ـ قویوبلیندن نین ا  اینهسیله ردا بیر یا ایکی نفر توالت بهانهتوتاردی. آخی
 قاچاردی.
 

**** 
 

هر بیری  کی، یدیا الر وارله بیر آدامگیلین قونشولوقالریندا ائبارات
ی. اونالردان بیری کور اید وار لریفرقلی کاراکتربیرلریله بیرـتامامیله 

گورمزدی. اونون هئچ زلری و و گؤتام کور ایدی یدی. او کیشی ا ختاروم
دن سونرا ه گیرنیریهئوین گیریشیندن ایچایدی. او ا ئوی وارابیر کیچیک 

کور ، سونرا بیر داما گیریردین کی ن کئچیب،طدبیر کیچیک دار حی
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لری الر گئجهایله چوخ واخت یدی. او کیشی کورلوغوا یئووختارین ام
 یاندیراردی. اقریچ اورادا

، بونو بیلردی کی یین بارات بیلمزدی. آنجاقدان کئچینمهااونون هار
سو وئریب و  ـالرینا دندی. او هرگون تویوققاز ساخالیار او تویوق،

غیشماغا یقاباغینا ی الری قاپیدی. ناهاردا تویوقچیخاراریه شیئا
آخشام دا هابئله.  سو وئرسین. ـده اونالرا دن  کی، او گون لراؤیرنمیشدی
ییاردی. بیر گون اونالرین تان یب،لیله تومارالیبیر ا  الرینی بیر بهاو حیوان
ییب و ونشوالری اوغورو سا، او دوروب، قیدیاهئوه گلسا بیری گئج

 .ک ایدیجبیرینین قاپیسین کسه
یدی. او چوخ بد ا ن خوشو گلمزیمیچ کوختاردان اونا گؤره هئمکور 

کور  ،یمیش کیا وار ون بیر آروادیاون ،لریردیئیدی. قدیم دا اخالق
لیندن اونون ا   ، او آرواددی کیاونو چوخ وورارمیش. بارات بیلمز کیشی

یردی ئین آناسی دمیشدی و یا باشینا نه اویون گلمیشدی. باراتقاچیب و گئت
زونه ، اؤیش کیمئوینه سالیباختار بیر قیزی وکور مبیر دفعه ده  ،کی
 الر.لیندن آلمیشدیقونشوالر ا   ائتسین، آمااد وآر

 گیلینعمی «حسن مهتر»زونده بیر آز یوخاریدا اونون اوز به او
بو ماحاال تزه لر و ـ بونا ایشلردیدا اونا یدی. اونالرا ری وارلائو

الری قاراداغ، یا رین دا دانیشیق. اوناللردیلیپاپاق دئیلر. قاراگلمیشدی
یوک ؤلری بیر باشیکئـمام ائوا. اونالرین دا تآغزینا یاخین ایدی وغانم
حصیر  بوش )ایشسیز( اوالن زامانالییدی. اونالر ا یئو داما

ا ، یمیشا مهتر قدیم او کیشی الر.توخویاردی لدوزدا ایش وه سمهترلییآم 
له ئتمکمک اؤدا کـ بیچینده و یا مالدارلیقلره اکینایدی. اونالر دا اؤزگه یوخ

 لر.ردیئچیردیلرین کز گونؤا
 

**** 
 

 علیایدی. تورش« علیتورش»لریندن بیرینین آدی لیهشهرین د
دی. اونالر ای یندان بیریالرن دادلیلرینین ا  ینین تفریحالراوشاقشهرین 
 الر.ردیه اوالعالریال نشاوندان آالن جواب دوالشاراق،یه علیتورش

ین الراوشاق یولدا ،نیدررائوه گلن زامان بیردن گؤدن ائشیکده مدرسه
هر شیئی  وکانیندایوه ساتان دئم ،ساتاشاردی کی علیورشتگؤزونه 
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ردی. سونرا بیر دنه سوغان و بیر دنه آلما گؤتورندن سونرا اآختار
بیرـ نه ـ دؤرد د، اونالری اوچوکاندان چیخاردیگؤره دـ رهدوکانچی گؤ

قویاردی.  هئچ کیم ده  ینهالرین بیرینین جیبوتی کینین اوستوندن گئیدییبیر
 . ایدیجکتوره، چونکی یئدییی قدر گؤمزدیؤز دئبیر س یهعلیرشوت

، شهرین لر کییدیا وارلر ده لیهدباشقا دن سونرا شهرده علیرشوت
 رلری واشخصی تلر. هر بیرینین اؤزونه مخصوص و ایدیدوز ی،داد
یاخشیجا لریندن لیهدوزو اوالن د ـیدی. شهرده ده هامی شهرین دادیا

اوز  هردن الراوشاق الر. آنجاقونالری قورویاردیا موغایات اولوب،
 الر.چیخاردی اؤلچولریندن

، «باپیر»، «علیرشوت»، «خان سولئیمان»، «وعل و»، «عین هللا»
آدینی چکدیییمیز  «بریم»و« فاطیم»ده  و کوردلر طرفینده «نظرعلی»
لر، یعنی یاخشی بیلردی دیلینیاونالرین  الراوشاق ،کی لرلردن ایدیلیده

بیر گؤروب مل عیا عکس الائشیدیب واب اجئییب، اوندان هانسی نه د  کیمه
تورک دیلینی « بریم»و « فاطیم»ماراقلی بودور کی، کورد  لر.یلنسینآز ا  

مکدیر. او دا بونا دئ« ابراهیم»کورد دیلینده « بریم»لر. یاخشی بیلردی
« چییقبال» ین. اونالرکوردلرین سایی چوخ آز ایدی اورادا، یدی کیاره ؤگ

له الری ایدی. اونالرین جمعیتی آز اولدوق لری وارکندینین یولوندا مح 
باشا  یآزـ چوخ  کورد دیلین تورک لر لی ایدی. البتهنی بیلمهاوچون تورکجه

« فاطیم» لیبو ده بیزیم نی کامیل بیلن تورک آز ایدی.جهدکور لر.یرددوش
 ر.لیدیردلردن اوکده  «بریم»و 

الر بیر آز وکانچیلری زامان دلر دوکانالرا گئتدیکلینا گؤره دهبو
قارا بیر آز  ،چ زاد اولماسایدیلر. گاه دا هئالرا وئرردییردادان اونخـخیریم

ایچمک اونالرا  ـئمکبیر آز ی ،لریدیا هسگئتخانایا لر. چایپول وئرردی
. ردیالرینی قورویلیهز داؤ لیکهلهئماعتی باز جلر. شهرین اؤوئرردی

 یازیق لر کی،سیغینجاق وئردیالریندا قیشدا ئو داماز اؤاونالرا هردن ده 
 دا بوغولموشدو.الی اولدوغو اوچون تندیره دوشوب و اورهد« ا للوو»

لرینین گیلین کوچهباراتعلی ورشتآخشام قارانلیق دوشن زامان قیشدا 
ی الراوشاقنین ردی. کوچهلهاو طرفه گ ،اوچون یوال دوشوب دالیندا یاتماق

، آتاـ الر کیآتاردیاونا داش هردن ده  الر.اونا آتماجا آتیب، ساتاشاردی
 «علیرشوت» ،. اوندا گؤردونالرالناردیرنده آجیقآناالری اونالری گؤ

سینی دئیندن سونرا ایفاده« آت گادارا»ه مخصوص اوار چکیب، اؤزونه
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او بوغونتولو و قورخولو دورومون یه باشالردی. ئمهیامان د «رضا شاها»
ا بیلمزدی، یه ئز دسینه بیر سؤایچینده هئچ کیم شاهین عایله  «علیرشوت»آم 

 .ماغا آزاد ایدیسینه توخونشاهین عایله
« مامان چوالق»ده لرینکوچهگیلین دالی نین باراتعلیرشوت
ـ انالرینین قاباغیندا اوالن بیر بؤیوک بوخجا کیمی یورغگیلین قاپیباجی

علی ورشزدی. تا بیلمل وورکیمسه اونالرا ا   ،کیوار ایدی ی یؤشهد
 لری چیخاریب،کی شئی ـ شویونه چکیب، سونرا جیبیندهاونالری اوست

یی اوستونه دؤشه ـانغا باشالردی. سونرا دا یورغئمهخیردا ی ـخیردا
ائله ده کی، اؤزوندن خبرسیز اوالردی. هردن  اردیه یاتلچکیب، آلتیندا ائ

بح وصهردن اردی. یاتقارین آلتیندا  یاتاردی کی، اوستونه قار یاغیب،
ستونده بیر کوما  قارین چون قاپانا گئدنده یول اوقاتیق آلماق او« رشید»

 ، قارین آلتیندا یاتیب،ردی کینین یاتماسیندان خبر وئرعلیرشوتآلتیندا 
 خار چیخاردی. ویاتدیغی یئردن بوغ و ب

 
**** 

 
دن گلندن مدرسه الراوشاقلری چوخ اوزون اوالردی. قیشین گئجه

دان ـ زاد دانین اوستده بیر آز چیلیک آغاج«الرباسمالیق»سونرا 
 یلرینمکئلر. یسلردیهس دنئوااونالری کی، هاوا قارالینجا الر اویناردی

رما و جویز وآز خ وکانیندان بیرنین دئیندن سونرا دیشی بابا علیی
نین دانیشیغی و «قوربانعلیآشیق » رینهلائو گیلینالر و ارسالنآالردی
 لر.  گئدردییه تمهشیئا یرینالناغیل

رد ، اونون دؤلر کیردییهسلبونا گؤره بئله سهنی دیشی بابا علی
ت قیزالری . اونون دوکانینی دا چوخ واخیاید اوشاغینین هامیسی قیز

ا یین آراسینورمانی چؤرهخ»تاسیندا جویز ایله لر. قیشین شاخداره ائدردییا
نین دی. دیشی باباعلیاوالر قدر دادلیه مک نئی ،دورمک دوزلدیب قویوب،

خیردا  ـم اوالن خیریمیئوه الزاتلیس مویزلردن سونرا  ـدوکانیندا تلیس
دا نفت وشقابوکانین ایچینده دی. اونالردان سونرا دا دلر تاپیالریئش
اوچون  «فانوس»و « پیلته چراغی» ،«والور»، بیز کی الرالردیسات

 یستفاده ائدردیک.اوندان ا
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. گیله یوال دوشردیک«ارسالنا بیا» تئز تئزـشامدان سونرا درسلری 
یب، یوخاری قاتین کیچیک بیر ییا چیخلردن یوخاریللهپ بوروق واشجاای

کی قاپی اونالرین هلدن ساغ ا  اورادا. نا چاتاردیقخاناسیاوالن قهوه اوتاغی
کی لدهچاتاردی. سول ا   (یدیاوراداالر ایندی خانیم)ز اوتوردوغو یئره ؤا

الر. ایندی بیز ده یدیاورادار لهامی کیشی ،یدی کیق اوتاغی اقونا اوتاق
اواشدان بیر . یکیمی قوناق اوتاغینا سوزولردیکلری ین کیشییهجگله
طرفده فرشین اوستونده اوتوراردیق. سول طرفدن  قاپی وئریب، «سالم»
تره قدر ئغیندا قاپینین قاباغی بیر مقوناق اوتازامان  ینگیردیییه یرهایچ

 . یدیا و بوشترؤالردان اـ کیلیمدن باشماق خالچادان
. دردیئی اتایس گؤزلرینی بیر طرفدن اودون بوخاریسی هایچ

. دردیته چیراغی اوتاغی ایشیق ائلنه پیتاخچاالردا بیر و یا ایکی د
بیز  اردی.اغی کامل دولدورتوسو اوتتریاکین توسدا  ارین و بیر مقدارسیغ

یق ایشیغینین قاباغیندا اوینایان اؤسکورندن سونرا چیراغین یاریمچ ده بیر آز
گؤزلردیک. اوندا و بیر استکان چایی  توستولرین حرکتینه باخاردیق

و آغزیندا  «لوکموش»نشوموز بیری قو بیزیم او ـ« منیهحسن ا  » ،ردونگؤ
درین نفس ارا بیر یه گیردی. سیغیرهری اونون باشیندا ایچغاسی آجی کاغیذ

دی. یولون ریسین باشینا کئچوره مجلـ اؤسکوره ووراندان سونرا اؤسک
 «الماس»اسیندا بیر درین نفس آلیب و بیر نین اورتوسطینده اؤسکورمه

 بیرسی کسیلسین دئیه، اؤسکورمهره ئو ـرهاوام وئیه دکورمهسؤوئریب و ا
یب ییئرین خوشال غازین ایسالداردی، سونرااستکان آجی چایال بو

 .اردیاوتور
یه )اوفلهیه هپوفلـ یهکؤمورلری پوفله« آشیق قوربانعلی»اوندا گؤردون 

سئچدی. ماشا ایله اونو توتوب، بیر باالجا نوخودجا بیر  ییه( بیرینـ اوفله
قیزارمیش  ، اوستوندنقویوبنه ییلیهانین دی هوققیقارا خورمایا بنزر بیر شئ

لینه ا   «میر لطیفین»ایکی درین نفس چکندن سونرا  ـبیر مورو قویوب وکؤ
کی اون کیشی و بیر اون نفر ده اوغالن جمعین ایچینده دی. بوروئر

اوندان سونراکی  هوققا،قوربانعلی  ، یالنیز میرلطیف و آشیقالراوالردی
 لر. ردیار چکغکیشیلرین چوخو سی

 نعشه اولوب سیاستدن دانیشماغا «میر لطیف» ،گؤردوناوندا 
بو  .«وموزهیرؤیب بیزیم بایدا دای پک اوغلو دا عراقؤبو ک». باشالردی

یرونه کومتی بیزیم حکومتین بؤؤ، عراق حکی ایدی زدن منظورو بوؤس
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منیه زو قورتولمامیشدان حسن ا  سؤ یر.یبیزی ازمک ایسته ،ییبدایا
زلر. بیلم یلیهئلط اهئچ غ» ،یردی کیئجا دیندالیسسیله هخیشیلتیلی س

 بوردا سیاسی دانیشیق. «اریقیورلرینه دایؤز باؤ ،اللریندن آلیبلرین  فنگوت
یدی، هسهدانیشماخ ایس ینداقحاقسیاست  کیمقورتوالردی. اوندان سونرا هر 

لری . هامی سیاسی مسالهیدیجک ائیهایکی کلمه د ـوالغینا بیریانینداکینین ق
 .یردیهان احتیاط ایلدانیشماقد

ملیک »، ردی کینیلتهدن ایسقوربانعلیسونرا دؤنوب آشیق 
ندن وی  باشالسین. آشیق دا چایین جوتل یاوامیند ینون ناغیلین«جومشود
ی ون دیولرله ساواشا گئتدیی«جومشودک یمل»و هوسیله  اهاشتیسونرا ا

غیلین ارتارماسینین نلیندن قورین ا  ئولد ینالرینساواشین و قارداش
ری کیمی بعضا  الغیلالر نبیر گئجه ـالر مینلغیاباشالیاردی. بو ن

لوک یامانلیغا، دوز دا یاخشیلیق. البت ه هامیسینرردیلر سوهفتهقورتارماسی 
 دی.اوستون گلر شره و خئیر ایاالن

وشما بیر پارا ق ریالغیلای ندییهیللینه آلیب سؤسازین ا   آشیقبعضا  ده 
و  الر تک ساز چیخیش ائدرآشیقندا یللدوز ماهاوردی. سدئام اواشعرلرله د

 مز.یلهئا لیقیوالقری زورنا و یا باالبان اونال
شن یه گیردییی یئرده یئرلهیرهلردن چیخان یئرده قاپیدان ایچهیللپ
اوتاغینین قاپیسی  قوناق. اوالردیدا ائشیک کیمی چوخ سویوق  چایخانا

الری یولداشقاپییا یاخین اوتوران و  آچیالن زامان بارات و ارسالن
اونالری تکجه  بیر سویوق یئل اوزلرینه ووروب، .الراردیاوتور
کله یه گلمیرهوا ایچاهبیر  ردی. تزهده چیخارا دنو، بلکه کسالتوردتماوشو

 آشیقاوزون گئجه  ردی.وایال دوالادا تزه ه اونالرین آغ جیارالری
 سونا چاتاردی. اؤیودلری ایلهر اخالقی ینین آخقوربانعلی

ـ یاغا قالخدی. یول گئده لینده آویو ا  موشت حسن امنیه ،اوندا گؤردون
ردی. اوندان سونرا لش  ظییب، هامیدان خدا حافیئد «یز خیرگئجه»گئده 
و  رآیاغا قالخااوغلوسو ولو عمقحسنین آتاسیندان بؤیوک اوالن بارات

. یردتئز یوال دوش (اوغلوسوعم )باراتین نجا بؤیوک آغااونون دالیسی
 طهدامیندان قاپینی آچیب، حیداکی ائو آشاغیرکن یا دوشآشاغیلردن هیللپ

، بلکه یئل ده اوزاقدان اوالشان دیزمکس تکجه سویوق لر. حیطدهدوشردی
 .دیاوالرآی اشیغی  زامانگؤیده بولود اولمایان . اردییالر کیمی اولوقورد

سا فانیو  یردرمک اوالآیاغین آلتین گؤ ،چوخ سویوق اولماسینا باخمایاراق
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ا . اولمازدیاحتیاج   ن زامانو یئل ا س  ن یهیا قار چیل هاوا بولودلو اوالن،آم 
لده س ا  باشا چکیب  پالتوالرینا بورونوب، فانیجن لرین دیبهؤرکهامی ب

تیرندن سونرا تئز ئوه یئلر. اردیگئدباسا ـالرین باساآیاقاوستونه  الرینراق
لر. بعضا  ده یاتمامیشدان الرینا چکیب و یوخویا گئدردیالرین باشانیورغ
قوردالرین  یه بیر تیکه یئمک تاپماق اوچون یاخینالشان آجناغادئی قاباق

 لر.ردیشیدئلرینی اسهس  اوالماق
 

***** 
 

ایدی. بو بازارالرین  بازاری وارهفتهساس ا نههسولدوزدا ایکی د
. بو هفته بازاری بیر گون یاریم یدرشهرینده اوال اغادئین اساسی

او بیری  ،قیراغینداکی هفته بازاری گادار چایینین دهاغادئی. نسورردی
دمبازار دا  م  ایکی گون قاباق کندلردن،  ـردی. بازاردان بیرکندینده اوالیار ح 

شهرلریندن ساتیشا  «خانا»و « شنووا»هردن ده الپ اوزاق یئرلردن مثال  
 اغادئین ار ساتیشیئچی و قاطئششک، کاـداوار، آتـوالن مالر ایحاض

 بازارینا گئتیریلردی.
 اینه سالماغا یئر اولمازدی.الردا رااقاباق کاروانسبازاردان بیر گون 

لرین مخصوص هفته بازارینا گلن ،دی کیاوالرر ائول ایرشهرده بیر س
رالنمیشدی. بو یحاضلر طوله بؤیوک اوچون الرین ساخالماقحیوانـمال
الری الرین صاحابحیوان ،اوالردی کی قاوتدا ا رده بیر نئچه آرتیقائول

الری هفته ایچینده اؤز عادی رین صاحابائولی. بو ردلهاوچون دوز
زلری لرین اؤنین سونوندا دا بازارا گلنالر. هفتهیردلرینده اوالجککئچینه
 .ردیاوالچوخ او بابتدن گلیرلری  الرینا یئر وئریب،حیوانـو مال

 ر شهرده داغیناقلائو لر. بونا تاییردیئرا داکاروانس ره هم دهلائو بو
الر. بیر ایل ردییاری تانیلائو آالنالر اوـ، مال ساتیبکیدی ریئرلشیئرلرده 
رلیغی و خراجدااغادئی بازارینین ن ؤیوک داییسی قوالم داییین ببارات

ئیوانین هر ح وشدو. شهرداریرایه توتمیک ی شهرداریدننمالیات توپالماسی
 یهکرایه یاونون توپالنماسین ،باغالمیشدی کی «مالیه»ساتیشینا بیر خرج 

 وئرمیشدی. 
ایشه  اوشاغینیبیر نئچه کیالس ساوادی اوالن نین هلقوالم دایی دا محل

 کلیؤمکرک هم اونالرا بیر کوئره «رانیتومنه بیر ق»اونالرا  ،بگؤتورو
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گئدن السا یاوچونجو کدا . بو زاماندا یردرؤز ایشین گؤهم ده ا ائدیب،
ی بو ایشه الراوشاقنین او بیری هلؤیوک قارداشی رشید و محلب ،بارات

 الر.قاریشدی
حیوانالری ـلردن گلن مالیئر ولدوزون اؤزوندن و اوزاقس

کندی  «لوهؤک»رپونون ن کؤآخشامی ناهاردان سونرا گادار قیراغیندااموج
ً ده مالالرماغا باشالردیتوپالن طرفینه کیمی حیوانین قاباغینا بیر ـ. بعضا

 بدیئبیر کوما ا یالرینز حیوانؤلر. هر کس ایونجا توکردیقدار اوت، یم
 شیب،هایلرینده بیر آغاج اونالرین یانیندا  للده ا   لریبیر یئرده ساخالردی. ییه

 لر. دینجلردی
ا الر، آمالری آالنالر سولدوزون اؤزوندن اوالردیان حیوانچوخ زام

 ،یبیلهیوک ،حیوان آلیبـدان مالااوربؤیوک شهرلردن گلیب  هردن ده
، لرردیگز لر ده دوالنیبینتهایس آلماقالری حیوان الر.ردییب آپارایداش

. الریه باشالردیوئر ائتمهلآسی ایله لری حیوانی تاپیب، ییهدیکبلکه ایسته
ـ اولوب  نیناونون باالسی دا یا ،یاولماغین ـ کؤکبیر نفر بیر حیوانین آریق

 یالردی. اونالرین بیردان تاپیقیراق ایکی نفریوخالیاندا  یماسیناولما
 .اوالردی لالدده و او بیری )پتکچی(  «رخراجدا»

لین آرا السی کیمی دلما پردهگیل اونالرین آغزینا باخیب و سینبارات
قیمتی  نشترینیوم ، هم دهیسینمهتئقیزیشدیرماسی و مالی تعریف ا

ندان سونرا ئدردی. اوه تشویق ایهندیرمئقیمتی ا ینآرتیرماغا و مال صاحابین
 نروردوگؤ اخت حتاچوخ و ،چینه قویوبای ینینبیرـ بیرین للراونالرین ا  

ـ « هللا خیر وئرسین»ا ر، آمدیکی، نه آالن و نه ساتان قیمتدن راضی
حظه ده بارات قبض دفترین نی قورتاراردی. بو للهیعامورک مدئیه

 یهیدر عمیئح» ،قویون ساتیلدی بیر باش» ،چیخاریب، تئز یازاردی کی
یرانی مال آالندان آلیب، او تئز اوتوز بئش ق. «رانیخرجی اوتوز بئش ق
امله نی اوزونون معدالل  ،روردون کیؤردی. اوندا گبیریسی کومایا گئد
آال اونالرال دانیشیب و اونالرا  ـولون آالپ لیقلالز دلؤا گوجونه قورتاریب،
 .ئدیبله ایعاموهر ایکیسی ده یاخشی م ،اینام وئریردی کی

الری الری صاحابحیوان دااوالن انلیقآخشامی هاوا قاراجوم
زوندن ؤرالرین گخراجدا ،یدی کیاوراداالر. یاردییرایا داشاکاروانس
یوک ؤدی. بارات دا او بیری باوالروئرلری حیوان آلـمالیوک ؤب اوزاق
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گئجه اوچون  لرروئآلیوک ؤب ،شیتمیشدی کیئرالردان اخراجدا
 . لرمیشیرهگؤزللری یلهعاموم اراالرا گئدیبکاروانس
و  لرینمهیچـ ببلچوؤری االالم نات اونالریهردن نئچه ساعاو 

الرین باال دا مالراائرردی. حتتا نئچه دفعه کاروانسوقوالق  لرینهباحیثهوم
لره باش طویله راالردااکاروانس قدوغماغینا شاهید اولموشدو. آخشام اوالرا

دانیشیغا  ایله الریمال صاحاب ،روردو کیلری گؤشتریوم اوراداچکرک 
نفسیندن قیزمیش رین الایچی مال ق هاواسینداشین سویویمشغولدوالر. ق

ه نین قوخوسو اونا تزیلهؤردی. طالرین هاواسی جانی قیزدیری طویلهایست
 کئفین ساز ائدردی. غی  یادا سالیب،یمااقسودـ 

و  لریئتمکاوست اـالری آلتلما بیرـ بیر ،نین ایچینده کی بحثیلهطؤ
دکی بحثی لهیوؤدی. اونالر طائدراوام الریال دقتز دانیشیزـئالرین تاللدل

فره وس شام یئمک اوچون گئدیب، ساری وتاغاا قورتاراندان سونرا اوست
او ، هردن ده شردیهیلدا ا  ااور وتاغا گئدیبلر. بارات دا اشردیهیلا   باشیندا

ا ئیردی، دا اونالرا قاریشیب شام ی له اونا یعامویوک مواخت بؤ هئچآم 
 سمت اولمادی.یق

یدی ا لری وارونجهدوش و قدر یاشساتانالر او  اللالر و مال آلیب ـد
 یلرینلهیعامویب سونرا مبیر اوشاغی یوال سال میکیبارات  ،کی

چوخ گئج اولوب  ، همروردو کیؤیندن سونرا بارات گئلر. شامی یبیتیرسین
واش یوخوسو گلیر. او گئدندن سونرا ایـ واش اده ی هم ،دیای لیهوه گئتمئا

 دی.نئجه کئچ سونونین هلیعاموم ،دیبیلمزداها 
یدانینا ئچیخدا بازار مـگون چیخا یئنهبح تئزدن اونالر وص صاباح

الر. ماسینلدن قاچیرلری ا  لهیعاموصبح تئزکی م ،کیالر یغیشاردیی
، آغیزالری و بورونالری ریگؤزلیه تیللهسی ـیههلسیتیل الراوشاقدا سویوق

بح تئزدن ده والر. صینا باخاردیلاللین آغیزساتان و د آچیق مالی آلیب  ـ
 الردی.تیار یاخشی مال سالاختچوخ و

هللا خیر » لاللد ،ردو کیارات گؤب ین بیریندهلریلهعاموبو مبیر دفعه 
 م،اوغلو» :ا و دئدیندردی باراتلری وئرندن سونرا اوزون دؤ«وئرسین
، نه هله بیلمیردیسککیز یا دوققوز یاشیندا اوالن بارات . «یاز یقبضین

دنه  ردؤد :رییئاو دا د : نه ساتیلیب؟دان سوروشورلاللساتیلیب. د آلینیب، نه
 هر بیری ننیرت مالین خرجیؤد ،او ،رور کیمال ساتیلیب.  اوندا بارات گؤ

اگر  ،کی رنمیشدیؤیراایله او تجربه  بیلمیر.ائتدییینی تومندن نئچه  دیئدی
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ا . رد تومن اوالر، خرجی اون دؤایکی مال ساتیلسا مالین خرجین  دؤردآم 
 .یبیلمیردساب ائده ئح

رمی اوغلوم ، ایی» :دیئندو و ددؤ ،بو بیلمیر ،ردوالل کی گؤدل
ئنه آوارا رک یؤزونه ش ک ائدهبارات اونون س راسون .ن اولورز تومککیس

اوغلوم » ،یر کیئید ؤنوب،دنده ریدن گؤئنیل القالدی. اونون آوارالیغینی دل
 هنئینینه باتیر و ایکی دین ببارات. «ایکی مال ساتیش قبضینی یاز هایکی دن

 هر بیرینده ایکی مالین ساتیشی. ،قبض یازیر
 تئزـالردا لینده کمری نازیک استکانخاناچی ا  قهوه قیراغیندابازارین 

سیله آریق اوزون قیافه حسین فتحعلیییاردی. او بیری طرفده چای داش تئز
ریله بیر کیچیک و اوجا گؤزلمار وکی و ختیریئ الری،الق بیقآغ و سال

یردی. ئد «ندا، یا اوا بوندادیی»لینده مار ورقی ا  وبیر نئچه ق ،میز قویوب
 ،آوای ناالم»، تاپین یردی کیئلرینه دشتریوندریب کورد مدؤاؤز هردن ده 
بو  ،بونو دئمیرم ،اونو دئمیرم) «آو خالی سوره کی داالم ،آوای ناالم

ری کیمی للؤلموش روحون ا  ری اللاو حالدا ا  . «رمیدئی للینیمیزی خارقی
سدن کی دی و هر کدرئتئز میزین اوستونده یئر به یئر اـ لری تئز ورق

ل ایکی قیران آلیب، یدیاهسقیرمیزی خالی تاپماغی ایسته یردی ئد راسون، او 
 الر.وزاردیلر و اودبیلمزدی ت تاپااماعاتاپسین. یوزه دوخسان ج ،کی

ین اساتب پهلوانلیق مالی یحسن ش، ن کیرردیؤاو بیری طرفده گ
یان او چیغیرمادان خیشیلد بیرـ بیریانیندا  یی، بیر آیری خودهقوروب

 . سونرا سویونوبیدانی قیزیشدیریرئم جاماعاتی توپالماق اوچون سیلههس
لره شیورزرا ییداندا رجز اوخویاراق بیر سئـ باغیرا مسله باغیراههمان س

 ـ اوخویا چوخ یاخینا گلیب وباشالردی. میدانی دور ووروب شعر اوخویا
داها دا میدان  ایستردی کی،لرینی میا چکیلیالردان دالیدانی دارالشدیرانئم

 الماغاآچیق قاباق کدنرمگؤ بیرـ بیرلری و ایشؤردویاو گ راآچیلسین. سون
 .باشالردی

رندن سونرا هللا ، بو ایشی گؤیردی کیئا دیهامی قاباقالمادان او آچیق
یر نئچه قیران باسینا اونون کاس، لین جیبینه سالیبضاسینا هر کس ا  یر

بیری  لریندنین چوخ سئودییی ایشالراوشاقو لی هرمن گؤآتسین. اونون ا  
رینده الرین اوستونده یاتیب، اللمیخ ایسه زنجیری قیرماغی و او بیریسی

الری نئچه زامانی چوخ یغماقدی. پول یای میرلری قالدیرماسیهآغیر د
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بعضیلری ده  ،لرلری قیراغا چکیلردیلر، بعضیران پول وئرردییق
 لر.یدردئسینه تاماشا ابئله

. اوالردی ماسینا مشغولیالن اویناتن اده بیر طرفده ایالن اوینادا هردن
اوچون  کئتماولمایان دا بونالری تاماشا ایبازاردا ایشی  گؤرهبونالرا 

 ،الرالر و ایالن اوینادانلر، پهلوانرا بیر باش ووراردی. بو درویشبازا
الر. اونالرین اردیدوالش الر دا گزیبآشیقخاناالردا چاالن قهوه حتتا

 دی.اغادئیده ایری نلائو چوخونون
ز ؤگونو ناهاردان بیر آز کئچندن سونرا مال صاحابالری ا اموج

د، یا ملریدکن م  ات ایکی ساع لر.یوال دوشردیینا ساری یار بازاریح 
جدارالرین هامیسی ادی و خرازکس قالم هئچسینده داها بازاردا ورهؤد

هامیسینا بیر اونالرین قوالم دایی  کرهروشنین قهوه خاناسیندا گؤعربعلی
الر یکی یازدفترینده اجدارلیقالری خرقسونرا اونالرین یازدی چای آلیب،
 لرینه قویوب،لرین جیبز سهمؤساسیندا اوندا االری پول ا  قو توپالدی
 لر.  ردینه طرف گئدهریلائو منگولـ شنگول 

 ،حساب گئدیب اجدارلیق دفترینی آچیببیر یا ایکی دفعه بارات خر
 ،مثالً  ایگیرمی تومان ایتیریب وب کی،گؤر دهری تحویل وئرناللسونرا پو

پولون وئرردی.  قرلیخراجداداییسی اونون پولوندان چیخمازدی و اونون 
لر. اونالر ین هامیسی سینمایا گئدردیالراوشاقر خراجدااو گون آخشام 

، یا دا لرهیا هندی آغالمالی فیلم ،«اسپارتاکوس»، «سامسون و دلیله»
فیله و گئدیب  باخاماغالرینه فیلمین «فردین»و  «ئردیایمانو بیگ»

  ردی.یارتالسی بیر پاکت توخوم چیههرباخارکن 
 

***** 
 
 ئیندن سونرااوستو شورباسینی یناهار «ین آتاسیبارات»ر گون یب

ن دطو حی طهدان حیاقوتیه ایللیئـهیلیلزون یئؤو ا ییردیی گؤزلهینیچا
اونون  ،دی کیئد .زون تیکمیشدییه گؤشیئا ادانو درواز روازایااد
ق. درس اوخویاجا شتریلرینین بیرینین اوغلو گلیب اونالردا قالیب،وم

ین . باراتایدی السدان چوخ یوخیرد کؤاونالرین کندلرینده د چونکی
 ،دی کیئ. سونرا دلرایدی لری کوردشتریوم بوتونآتاسینین دا تقریبا  
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دن «پسوه»یولوندا « خانا»آدالنیر کی، « ونجروخ  »ن کندلری اونالری
  شیر.یئرله سونرا
سربازلیق زامانی بیر آز درس  ،دا بونو بیلیردی کی «بارات»

آتاسی اوخوموش، الیفبانی بیلن و دوکاندا حساب ـ کیتابینی اؤزو یازان 
ی. ئدردا یمایهاونالردان ح ،ئدیبفخر ا ین درس اوخوماغینا چوخالراوشاق
 هتز ماالرینا باخمایاراق،ئوده یاشاالی بیر وتاقایکی ا عایلهالدلی ؤبو او

ایکی  احت دی،مهئیلهکایت ایاوندان ش یمک هئچوینیب و ئسینه سقوناغین گلمه
  .بئله ین آناسیباراتقیز اوشاغی اوالن 

د»یرالریندا بیر گون یایین آخ ،گون او گون اولدو کی م  آتاسیال « ح 
کورد دیلینی ائله ین آتاسی لر. باراتگلدی ائوینه قوناقگیلین برابر بارات
. بیلمزدی واونون تورک اولدوغونکس  هئچدانیشاندا  ،کیبیلیردی 

بیلمزدی.  کورد دیلینی کس هئچآتاالریندان سونرا رینده ائولگیلین بارات
ا  لر،باشا دوشردییا قدر ییار کوردجه الراوشاق لر. دیزیلمب دانیشاآم 

یالنیز لری حبتؤدن سونرا قاالن صم علیکالااونالر گلندن سونرا بیر س
د». دانیشاردیآتاالری  م   جهزو و آتاسی بیر کلمه تورکؤین ده ا«ح 
دا بو شهرده دن گلن اوغالنی و او اوغالن کندتزه بو  الراوشاقلر. بیلمزدی

 لر.ئدیردییونگول ا وحیطی آغیرـی مگلدیی تزه
د م   ده کوردو. او سولدوزا گلنایدی یوکدان ایکی یاش بؤبارات ح 

لینا قدر او باش دستما ،ردو کیمیشدی. حت ی بارات گؤپالتارالرین گئی
و پالتاری گئین  سن بو کوردو، گؤرهباخیردی باغالمیشدی. بارات حئیرتله

درس  بیرلیکده ئجهایله ن اوغالنفارسینی دا چتینلیکله دانیشا بیلن 
 .اوخویاجاق

د» م  دیک  الییب،تاجوت ق یالرینآیاق، قاپینین قاباغیندا «ح 
آتاسینین آغزیندایدی.  زین آتاسی و اؤبارات آنجاقزو رموشدو. گؤاوتو

زون گیله بیر باخیب تئز گؤهردن ده دؤنوب و گؤزونون آلتیندان بارات
 قاچیریردی.
د م  دا اونالرال  رالنر. تالالسدا اوخویاجاقدییله بیر کای بارات، ح 
م دک ایدی. جسینه گئدههما او قیزالر مدرسآ ،یدیا همکالس دان بارات ح 

 چالیشیردی،ی اوچون ایکی یاش بؤیوک نظره گلیردی. شهره گلدیی ـبیر
ن ا  اونون  الراوشاق ،دی کیز. بونو بیلماؤزونو یاخشی و تمیز گؤسترسین

و زویله پالتار یوک بوخجا اؤؤبیر ب الر.ز آلتینا آلیبنیشین گؤهترپ کیچیک
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لین دیزلرینین فره باشیندا ا  وس شک گتیرمیشدی.ـ دؤنابیر باغالما دا یورغ
سؤز  نئچه کلمه فارسجا ونالاون الراوشاقاوستونه قویوردو. هردن بیر 

واب اج )ادبی( دیلدهتابی ینوب احترامال و ک، دؤکی سوروشوردوالر
د بیزده قاالندان سونرا صاباحنی وئریردی. اونالر گئجه م  یه ی مدرسهح 

 لر.ک ایدیجدیرماغا گئدهیاز
سی اونالر گئدندن سونرا ین ننهلری اوچون باراتگلدیکدن کند

لری گئتسین. سونرا اونالرا بیت بیره ـبیت ،پالتارالرینی گونه سردی
ماشینی  ندینین مسیریندن شهره گونده بیر جیپک ونجروخٌ  واسی ووردو.اد

دان یایر گئتیرردی و آخشام دا همان جیب قیافسوبح موهر گون ص
درلری قایتاریسافوم م   ،زونه دوشونوردو کیاؤ ـزییدان زامان اؤاق اردی. ح 
بیرـ ده  . ایکی طرفیندیرمالیاویغونالشدیر چئوره ایلهتزه زون بو اؤ
دیدی. خصوصا  یاخشی االری رینه باخیشلبیر م  ، گرک بونو بیلیردی کی ح 
 اویغونالشدیرسین.یله ا عایله تزهزونو شهرین محیطی و اؤ

دبیر ایکی هفته سونرا  م  د یسی ایله شهره گلدی. عمیسیعم ح  م  ی ح 
ل گونوندن مدرسه گتیرمیشدی دیه گئتسین. بو دفعه کی، او پاییزین او  م   ح 

)آغ کره( نئچه کونداله پنیر، بیر ده پالتاردان سونرا بیر کوپه بیر آز آرتیق 
دو بیر بایدا قاتیق گتیرمیشدی.  م  چوخ  ایدی، یوک اوغلوؤئوین باتاسی ین آح 

ا یدی. ا چالیشان و آز دانیشان او بیری  یتلی،لسی بیر طرفدن آز مسئویعمآم 
قاچانا و بیر آز دا شهرده اؤزونه خوش  طرفدن ده بیر آز ایش آلتیندان

 ردی.ییهبنزآداما  یرنکئچ
د م  یله بیرـ بیرده هامی جه ده  مدرسهائوده، ائلهبو  ،ردو کیگؤ ح 

 ماق، هم دهقاریش یهعایلهبو  . بونا گؤرهالرردانیشی یندهدیلی ورکت
مک اوچون بو لیکده اویناماق ایستهال بیرین اویونالریندا اونالرالراوشاق

فارسی دانیشا  ایلهبارات و ترالن  یالنیز دا لینده اولی ایدی. اودیلی اؤیرنمه
 بیرـ بیرلرین لری تورکجه کلمهیتدیکائش بیلیردی. سونرا اونالردان

دمیش ـ اوچ آی کئچمهرین سوروشماغا باشالییردی. ایکیالامعن م  تورک  ح 
لری ملهویه باشالدی. دانیشاندا جلر دوزلتمهملهوی جلبئش کلمه ـرددیلینده دؤ

 طمری )جومله قورولوشو( غلچوخ غلیظ و گراسی چوخ قیسا، لهجه
ا ، اولوردو دانیشماغی ایله ائوده  یالنیشفیکرینی جاماعات توتوردو. او آم 

ا هامینی گولدورردی.  هامی ایله گولردی. زو ده قاریشیب اونون اؤآم 
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 اوراداوتاغینی او ایکیسینه وئرمیشدی کی، ا قوناقئوده اسی ین آنابارات
 الر.یاتسین ایکیسی درس اوخویوب

د م   «بوالق سویوق»اهاباد ائتدییی ائوده آدینی پهلوی حکومتی م ح 
، یلهمامچوخ حسن زیرک،  اوراداقوالق آساردی. چوخ نین رادیوسونا شهری
دا  الراوشاق. الردییماهنی یای لریندنخاننده و باشقا کورد یر توفیقهطا

 آسماغی سون دئیه، بونالرا قوالقاول لیکشیکییهدبیر ات گونده نئچه ساع
د لیکله، باراتبئله. الریدخوشالر م  ده  یدیلین ارکن کوردله دانیشای ح 

ا نیردی. هاؤیر ده اؤزونه گوونه بیلمیردی کی، ائشیکده ده او قدر آم 
کی هامی چون دانیشسین. دانیشماق اوچون ده بیر مجبوریت یوخ ایدی.

 لر.اکثریت ایدیتام شهرده لر . تورکشهرده تورکجه دانیشماق باشاریردی
 وروبلدؤگیلی ار آغایدقا»، وشدو کیدن گلنده جار دبیر گون مدرسه

لدی. اونالری ییایتئز چوخ خبر هر یئرده . «الرو شهرده دوالندیراجاق
ایله اؤلدورموشدو.  یمکلییؤئدیب ارتشین کره ایحاصوری داغدا مئژاندارم
لری اوچون ؤلولری گؤردوکا گیلن خبرسیز اوالن باراتدهئچ نه

موباریزه اوچون  دولته قارشیر. لیمیشااونالر چته »الر. هیجانالنمیشدی
 شیدیردی.سؤزونو ائ« چته». بارات ایلک دفعه الرسیغینمیشدیداغا

لر. گئتدی اصلی خیابانیناداشال دؤشنمیش شهرین  تلسه ـاونالر تلسه
گیلدن داها لر. باراتاو طرفه گئتدی ،روباماعتین کوماسین گؤدان جاوزاق

ددن خبری اوالن چوخ مساله م  گیل کورد ر آغایدینیب دانیشمیردی. قاد ح 
و داغدان  عوصیان ائدیبر. اونالر دولتین علیهینه لایدی الریندانارباب

 لر.یول کسیردی رکپاسگاهالرا یوروش ائده
ری گؤزللیلرکیمی هیجاندا و هل ت دیم ،ردو کیبیردن یاخینالشاندا گؤ

ل رک، بیر ا  رعتله گئدهوـ بو طرفه ساو طرف  تئز تئزـیر. یپاریلدا
 یزلرینرالر. باراتگیل ده اؤالشیداشقاسینا یاخینالشیب اوندان اوزاق

وب داشقادا بیرـ بیر اوستونه قاالنمیش ه سوخیریهاونالرین آراسیندان ایچ
ایدی. اوستده  هایس بیری ردولر. اونالرین بیری آلتدا و اوگؤنی ایکی جنازه

 «ر آغایقاد»کینی ما اوستدهآونموردو. راوزو گؤ آلتداکینین باشی ایله
 هلگئیمیشدی. اونون باشیندان ائله گول پالتار کوردو .لرردیییهسلهس

ب یتالیرپا تامامیلهآغزی و بورنوندان یوخاریسی  ،وورموشدوالر کی
الری کیمی بیغقالی و سوپورگه قاس قالین. اوزونون داغیلمیشدی

  ونوردو.رگؤ
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ناجات کیمی ورک مدئیه« ایهالن اس»سله هیاندان دا بیر نفر اوجا س بو
، ردی کیییئیردی. او دولت طرفیندن بونو دئیزلر ددانیشیب و بیر سؤ

 ه قارشیولتینؤبرت اولسون. هر کس دیسیزلره ع ،رون و باخینگؤ»
شیب هچیمچؤرندن سونرا باراتگیل گ«. له اوالجاقئآخری ب ،عوصیان ائتسه

داش  لیلر کیمی هیجانا گلیب، گئدیبهد الراوشاقلر. بعضی یا چکیلدییدال
اؤلودن  ده لر. بلکهالرینی بیلمیردیدیقداش آتآنجاق نه اوچون  الر.آتیردی

 الر. ردییو داشالیک اوچون اؤلونمؤلومدن قورخوب، اونو دفع ائیلهو ا
لردن بارات قونشوالریندا قوجا کیشیوندان سونرا نئچه دفعه ده ا

ی. اونو لندن سونرا اونالری یویاندا دامین اوستوندن اونالرا باخمیشداؤ
  .لدیییئمنظره دبیر لی هرمجک گؤاؤلومدن قورخودا بیله

دیولدا گلنده  م  الرینا ی کوردوستان یولوندا ساواشیللاونالرین م ح 
له هم»لر. او لیئتک د «گیلغار آیقاد»، معلوم اولدو کی ئتدی.شاره ایا

وار و  الریسیالحلی آدماونون دا  ،کیؤحبت ائتدی دن ده ص«آواره
 ،یدی کیاروش و تجربه ؤبیر قریبه گ دیریب.قالباش  شیرقا کومتهؤح

ستان حاققیندا بیر چوخ وورد. کا بیلمیردیزونه آچیب و آیدینالشدیرؤا بارات
. موشدوربو یولدا قویینی جان نسانیچوخ ابیر دیر. وارلر آجی گئرچکلیک

    بیلر.بیر شئی اوال چوخ قورخونجلوم ؤا ،ردو کیؤحالدا گ یعین ،او
د م  ون کی، بیر گی داریخماغا باشالمیشدی یهاور یهین کنده گئتمهح 

لر ناهارا قدر آچیق اوالن زامان ائوه گلدی. ائوه مدرسهآخشامی  وماج
آزجا اؤیرندییی تورکجه سؤزلرله ایلک دفعه تورکو  چاتارـ چاتماز

 ؟هارا گئدیرسن بارات خبر آلیر کی، «.بارات گئدیرم»: باشالدیدانیشماغا 
، نه دئدین؟ـ چکیر هقاهابارات ق .«گئدیرم کت یم ام یزه)»: رییئد ااو دا جوابیند

 دئییر.
د  م  تئز باشا دوشندن سونرا  واولدوغونلی هگولم ینده دانیشیغین ح 
بیرـ نی نه ایسه او اوچ کلمه. «گئدیرم امی زم کت ده  یه:ئتمهصالح اییر ایباشال
 کی داریخیب و کنده گئتمیهاور کدن بللی ایدی کی،ینین یانینا دوزمبیر
اولدوغو ونج گولدا دن داها ملهوئدییی جد ولمله اوج دوزلتدییییر. یهایست

دالر. باشالدییه ق گولمهآرتی الراوشاقاوچون  م  ناراحت اوالندان آن بیر  ح 
 یه باشالدی.قاریشاراق گولمها الراوشاقدا او بیری  ، اوسونرا
ایدی. او خیابانیندا  ی، بالیقچیقاراژسینین منطقه« ینلیکب»و « پسوه»

چی لر. بالیقایدی ین یاریسی کورد و یاریسی تورکخیابانداکی ماغازاالر
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بینین یصاح قاراژی ایدی. نیریلرینین سلر محل هکوردلر و تورکخیابانی 
یسا ینینده قا   )گئن پالتارالر(پالتار یدی. همیشه کوردوا «مولود خاله»آدی 

لر دی. جیپای بیر کیشیسی خیشیلدایان و سهک بوی، دولو، کؤ
ده چیخیب و ائشیکاو  قاباق دنسافیرلری دولدوروب حرکته ائتمهوم
، «ورنجخ»، «پسوه» ،»جلدیان» یرلری چاغیراردی:سافوم یبیهسلهس
دال بو کندلرین آدالرین باب و دالیسیله باشالیهیان سااو خیشیلد. «ینلیکب»
وره سینده جیپ حرکته ؤسلردی. ناهاردان سونرا ساعات دؤردیاریم دهس

 یوال دوشردی.  ائدیب 
. یعنی آلتدان ولموشدوقوم اـا قیر. آمآسفالت اولمامیشدی له یولالرهه
الر قیرا یاپیشیب او قوم ،قاینار قیرین اوستوندن قوم سپیلمیشدی کی بیر الی

شن الرین ساخلوو یئرلهحربی قوشونجاده  لیایری قارا رنگـ و ایری 
ائدیردی. جلدیاندا )سولدوز تورکو شهرینه قدر دوام  «خانا»و « جلدیانا»

بیر  ،دوکانبیر نئچه  ایله بیرلیکدهچایخاناسی گیلین «حسن اقدم»اوالن( 
یولوندان بیر خانا ـ یدی. اورادان ا ئو واراو بیر نئچه دنه ده  باشقا چایخانا

ا ، یلدیئیگئدیردی. بو جاده آسفالت دیه ساری «پسوه»جاده سوال آیریلیب  آم 
حتا  جلدیاندان». تؤکولموشدویدی و اوستونه ده قوم ا ری چوخ برکئی
ایدی و جیپ اونالرین  چوخ ییؤکهچیولون چاالـکندینه قدر  نجوورخ

فایتون کیمی  رعتی آزالدیبومان بعضی یئرلرده سئچن زااوستوندن ک
بیرـ  سیلهههامی اوجا سده جیپین ایچینده  ردی.اغاالنرـ بویانا ییاویان
 . ردیقوشوال ار ده اونالرئو شوف اوالردی  لریله دانیشماغا مشغولبیر

لری و بیغالرینین اوستونده زامان هامینین کیرپیکتیشن ئکنده ی
شالری آغ اولموشدو. هامی اوزلری و با دییی اوچونیلشا   توپراقتوزـ
باشالرین چیرپیب و ـالرین گؤتوروب اونونال اوستلر یاش دستمالکیشی

له باشالرینا ههمیش. له تمیزلنمه، هاراالری ههلر کییردیئیلرینه دبیرـ بیر
 لر.وردر  لری گؤؤرک لریله بو ایشالر دا بجاواندستمال باغالمایان 

د م  ، هر یئر ایدی. قار یاغمیشدی قیشاوالندا ه دکند دفعهینجی ایک ح 
ا شهردن کنده آم ،تیرمیشدیئزون شهره یاؤدی. جیپ کنددن گلیب ایتشاخ

اؤزون حتا مزدی. جیپ آخشام اوستو بیلیه ئکس د هئچ ییگئده بیلمه
 مکانی یوخیا بیری طرفه گئتمک ن اواداتیرمیشدی. اورئیه قدر ی«پسوه»
 یولو باغالمیشدی.  کی قار یاغیبچون ی.یدا
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وار ایدی   باشقا دامنه الر. بیر نئچه دردیئوده قالیانی کندده بیر گئجه
لر. اوندان یسررد یرینلنیهئالرین پیوانئحیالنیز ینده ئشییاونالرین ا ،یک

ائویندن ردی. هامینین اهر یئر قاردان آغار روردو،سونرا نه قدر گؤز گؤ
قوروسونو یاندیران تندیرلرین توستولری پاجاالردان  «کرمه»و « یاپبا»

ری نسانین دونموش ا للیله اکرمؤدان گتولری اوزاقتوس ردی. حتااچیخ
دبح وا صردی. آمایباشال قیزیشماغا م  نه ماجراسی تام بونون ترسیین ح 
 ،تیندان چیخیبانین آلتی یورغدان و ایسدی. او تندیر یانان دامای اولمالی
 دی.ایلیییب آتا مینیب و آتیال اؤز کندلرینه گئتمهو بورانی قارشیال سویوق

ئنه ده ، یلری توتولموش اولسا دالیکمام دهان قارا تاختا قاپیسینین تدامی
یردی. همن هوفلییه ارهالر تاپیب ایچسازاغی بیر یوالق ینائشیی
دقالنیر. بو زاماندا شییوا ااه ،کی ردیاوال الردان دا بیلمکیوالق م   ح 

ی ده دویوردو. سلرینهس کی قوردالرین اوالماقشیکدهئیوخودان قالخاراق ا
الدا ح یعینتلسه ـهلر. اونو تلسرک گتیردیؤچ ـده قاتیقبیر کیچیک مجمعه

 بیر ایستی چای ا خیرداجا کمری نازیک استکانداردن سونایله یئمک شتهایا
گلمیردی. چایین  یههریمپارچاسی ا   بیر دنه قند آغزینا قویدوغو ماایچدی. آ
 ردی. یبیر آز بو قند یوموشالماغا باشالی تزهایچندن سونرا  یایکینجیسین

دا اوزو و بورنونا ی یاریسینیندن سونرا باش دستمالینین ئپالتارالرین گ
یله طرفینه ؤیه دوز طهینئچـ ه یهینئیوموشالمیش قندی چ تزهچکندن سونرا 
  بییئو صاحگیلی تانییان( او کنددن اوالن و آتاسیشن)قو قاباقگئتدی. اوندان 

رینه بیر بوخجا دا یرین یهمیشدی. قاطلهیرالری یهرقاطیه گئدیب یلهؤط
 الر. یرک باغالمیشدـ چؤپنیر

 ـوفلویه اوزاـوفلویهایر اوستونده سویوق یئل قاط بیرلیکدهاوچ کیشی 
دوشدولر. اوزاقدان دا قوردالر  کنده طرف یوال رینه باغالیاراقگؤزل

الر بیر هردن قوردلر. ردیـ یونگول ائدیوضعیتی آغیر  ییببونالری ایزله
ورخونج ییب و قالوتو اراقالری چیخارل آغاجبونالر ا   انداآز یاخینالش

 آراسی. ایکی کندین الردیرالشدیریال قوردالری اوزاقلر چیخارماقسهس
له ئ. بو اون ایکی کیلومتری قوردالرال بتر اوالردیئماون ایکی کیلو

اخینالشیردی و بونالر الر. ناهار واختی یداورانا کنده یاخینالشدی ـداورانا
ییب و یاال ییزالرینین دوره سینریله آغللقوردالر اوزون دی کنده گیرمکده
 الر.الشدیکنددن اوزاق
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لو ؤپوکا بورغانلی و کآم گادارین سویو باهاردا چوخ دورو اولوب،
 ،ر کیلیدیلی ااماول لر چوخ باجاریقلیالر چایدا اوزنآخاردی. بو زامان

کؤپوکلنه ـ کؤپولنه الر. گادار هم سینی چیمنده خطره سالمااوزلرین
سویو گیژژو)گوجوو( ایدی. باهارین هاواسی سویوق ده  هم آخیردی،

ن قار سویو ریی  ا  گادار سویو ده او بیری طرفدن  اولدوغو بیر طرفدن،
 اوالردی.  اولدوغو اوچون چوخ سویوق

گلیب ، آخیب دا قار سویو اولسایدیاریمیش گادارین سویو یایدا 
ین ی. یاشردیایستیله گؤره هاواسینان یقدر یایسولدوزا چاتدیغی زامان بیر 

یا خوش یهام ن سویوندا چیممکی هاواسیندا گادارین دورو و سریتایس
. یاشلی ایدی احتیاج یوخ یهاماما گئتمهگلردی. گادار اولدوغو زامان ح

 صابونو« اراغام»دا ؤزلریله معمولی یا ا لرینی یوماق اوچونبدن الرآدام
یب او جیبه قویان یا ایکی قیران وئر دا الرواناج .الرردیاآپار

چ قیرانلیق پالتار یویان او دا بیر قوتویا  ،الرردیصابونالردان آال
 الر. آپاراردی الردان آلیبفاب

الر، هم پالتارالرین. سودان یویاردی یرینگؤزلـهم باش ایله فاب
لدایاردی. شاقی ذ کیمی قورویوبالری کاغریچیخیب قوروالناندان سونرا د

لرینین قورولوقدان ب پارالردی. دریاولوبیز  ـلری بیزالرینین توکباش
ز یاغی رینه اوگؤزلز ، اؤردی کیدیئی اونالری مجبور ایچیمچشمه
 لر.سورتسون

یندان سونرا اوانین سووماسپاییزدا گادارین سویو آزاالندان و ه
رده سو قویوب لائو اواشیـاواشدی. اوندا یزبیلم ادا چیمهاور ات داهاماعاج

لر. گئدردی امامامومی حوعیا دا کی  ،الر)چاالسرده( یویوناردیدامدا
میشدی. له دوزلمههه حامامینده اق شکلوتا یا اوتاق ـ« لینمره»شهرده 
اولدوغو اوچون  ی بهداشتیغیرامامینی ح گیلین زامانیندا خزینهبارات

سی الرین نؤبهبیر گون خانیمن سونوندا نیالر. هفتهیغیشدیرمیشدیی
 دی.ای سی، او بیری گون ده آغاالرین نؤبهاولسایدی
نئچه  ،ؤیوک سالونال قارشیالشیردین کیبیر ب دهنمامین ایچینه گیراح
اوالن  بوشلرین بیرینین جرهوؤلونموشدو. هر کس بو حب یهوجرهح آچیق

 ونیئرلرین اوستولی هرتمؤو اایله اوستته یبیر ف بوجاغیندا سویونوب،
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لر. امامین یویونماق بؤلومونه گیرردیلر. اوندان سونرا حرتردیاؤ
ده نئچه ردی. دورهادن تشکیل تاپوجرهح ؤولومو ده نئچه آچیقب یویونماق

 توتماق« دوش»ده نئچه دنه  هم ،ی سو شیرلریتو ایس رده سویوقئی
 ایله دولچاالر یوبیر بوجاقدا بدنین یوب یم. هر کوار ایدی لرؤمرهاوچون ن
دا گئدیب  باشین و بدنین یویاردی. آخیردا )قیرناالردان( سو آچیب شیرلردن

او  کی،الر ایسالداردی یزلرینالرین آلتیندا بیر داها سویال اؤ«دوش»
لر. سینگلسالونا  کی سرینادسالون کشیئا ،تی سالوندان چیخیبایس

 ردی. همیهالری سرینلجانسرین اولدوغو اوچون الر دا سالونکی ائشیکده
کی سرین حوض سویونا باساندا و یا بیر ایچیندهسالونون  الرینیآیاقده 

 ئنردی. ریلرینین ده عطشی اهایچندن سونرا ایچ ،لیوان سو آلیب
اماما گئتمک دن بیر حهر ایکی یا بعضا  اوچ هفته الراوشاق

د، کیر لبیر گون بو قرارا گلدیاونالر  دی.چاتارری الواخت م  ی ده ح 
دنالر والر. ازلریله آپارسیناؤ م   ،لر کیالریندان بیلیردیین دانیشیقح 

وار. اونالرین کندلریندن بیر قدر  بوالقاونالرین کندلرینین یاخینلیغیندا 
در چای آخیر. هر حالدا یله ده بیاله یفاص م  لرینین یاخاسی چوخ ین کؤینکح 

 و باشی دا یاغلی اولوردو. . اوزـ گؤزورونوردویاغلی گؤ
یه ا گئتمهماماله بارات حایئودن رشید اتیشن زامان ئتی یامام واخح
دالر. دیرالشارحاضی م  ایدی  یوکرشیددن کیچیک و باراتدان بؤ ده یاشجا ح 

دزونه یئر سالمیشدی. اؤت او او اورتادا راح م  ده پالتارالرین  ح 
دن یوخ اوالردی. ربیاوالندا  اختیو یوال دوشمکرالیاندان سونرا یحاض

بئله باشا بیر بورانی آختاراندان سونرا  ،بارات بیر اورانی ایلهرشید 
د ،کیلر دوشردی م  اونالر  و اومالردان قاباق یوال دوشوب. ا گئدیبماماح ح 

 الر.دیاردیقای یویونوبزلری گئدیب و اؤ
دسونرا آز داندان بیر یاونالر قای م  ـ گوزون و بوین، اوزـ ردیتاپیال ح 

، سیندهتدیم کوردلر محل هگئ»قوالغین یوموش و بیر بهانه گتیرردی. 
ردی. بارات بو یاالنالرا الر تاپو بونا تای بهانه «یولداشیمال گئتدیم

دیر. ، بو یاالندی و اونالرین آناسی بیلیردی کیئدرردی، رشید ش ک اااینان
دویدو و ؤز قمام واختی گابیر گون ح م  داها اشماغینین قاباغین آلدی. ین قح 

داوندا  م  نین یلری آناالردیکسلهسه« باجی»ین الراوشاقدیله گلدی. او  ح 
. رشیدله ال دانیشماسیندان اوتاندیغی اوچون رشیدله دانیشماغا باشالدیوناون
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ون ئسبان و دوستیهرئو رشیدین چوخ مالری یاخین اولدوغو اونالرین یاش
 .ئدردیس ایحت ااؤزونو اونونال چوخ راحاولدوغو اوچون 

ر آدامین جانین یگل ،وار ا بیر دللکمامداح ،ر کییرلیئآی رشید، د»
 تزهشیدندن سونرا ئرشید بونو ا. «ده آدامین هر یئرینه سورترلین ا   یویار،
بونا  س سنب» رشید دئدی:. ماغا باشالدیلداقیقاق دوشوبرانلیغی یایکی ق
د. «یرسان؟مامدان قاچاحگؤره  م  امین ایچینده ماح ،کی ئییرلرد»دئدی:  ح 

د. ایله بارات چوخ گولدولر رشید. «گزیر هامی لوت و تومانچاق م  ده بو  ح 
قوندارما شکیلده هردن  یهگلمهـیههی گلمیرومدا اونالرا قاریشیب گولمهدو

د الراوشاقکره جوموردو. سونرا یف هردن ده دایانیب گولوردو، م  ه ح 
 بیرینجیسی، .الریویونماغی آچیقالماغا باشالدی دا«اماممومی حوع»
لی یئرلرین هرتمؤبدنینین ا ،یریته باغالیبیر ف هر کیمرییه گیرن ایچه»
 ؛آدامین بدنینین هر یئرینه وورمازلین یویاندا ا   ایکینجیسی، دللک ؛رتورؤا

جک پولوموز دللکه وئرهبیزیم  .سنگرک پول وئره للکهداوچونجوسو، 
د «.اولمادیغی اوچون اؤزوموز اؤز جانیمیزی سورتوب و یومالییق م  ین ح 

 ایدی. داد ایچی قدر یوغونیلری منین کیرلرینین پیلتهمامدا جانیااو گون ح
 

***** 
 

ا اولسایدی، بیری تای د ی طرفینده اوئنین گونائولری تپهگیلین بارات
لین دوکانالرینین گیطرفینده دوز باراتئی وزلری قاونالرین مدرسه

 ،نی دؤوره ووروبچوخ زامان تپه الراوشاق یئرلشمیشدی.سیندا قارشی
ائوه  دن دؤنوبوصوصا  مدرسهخ ات داخما چوخ وآلر. یه گئدیردیسهمدر

 ـاولینده بوروق ،ر کیلر. دوزدونین اوستوندن گلردینده تپهتلسچاتماغا 
 نبعینه چاتانا قدر بیر آز چتینلیکو سو م ئچیبلردن کبوروق کوچه

 لر. ردیراحت گل یا دوشوبآشاغی، آما اوندان سونرا اوز لرردیچک
بوروق  ـلری ده بوروقده کوچه هم ،لیدتیدا هم ش سیآشاغینین اوزتپه

)زیگ زاگ( چارپاز لری یا گلنده کوچهآشاغیده قاچیب  گؤره. اونا ایدی
ی یالردن گلمهن چوخ قیشدا بو یولا   الراوشاقا آملر. قاچیب گلردی لینداحا
ینی رالاونالر مدرسه چانتا ،یا یئتیشن کیمیآشاغیلر. قیشدا اوزوردیئس

دار  آشاغیاوز ،الرینا قویوب، بوز باغالمیش بوروق ـ بوروقآلت
، لر کیله گلردیورعتله سئالر. اباشالردی یهگئتمه« زوو»لرده کوچه
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حکم ؤله ملر. هردن ائلرین بیلمزدییمکدفعه دیوارا د  لرده نئچه کوچه
ایالالق ه مسینا قدر نئچه دفعه کللآشاغینین ، کوچهالر کیخیالردییی

 الر.ووراردی
نایلون اوستونده  پارچابیر  الراوشاقمدرسه چانتاالری اولمایان  هردن

اوسته زوو الری ، آیاقزاد دا اولماسایدی هئچلر و یا گئدردی (وزوزوی )
الر. ساخالردی ا قدر آچیقیآشاغیل ساخالماق اوچون وللرین تعادگلیب، ا  
اورادان لر. فین چکیردیه ایتین کئلائوه گلمکیارالی  آیاغیـلا   ئلهباونالر 

نین نالر کوچهلر، اوایدیهسگلندن سونرا آرتیقراق زوو گئتمک ایسته
 لر.گئدردی زوو اوراداا گئدیب، چایقالین بوز باغالمیش قاباغینداکی اوستو 

دقار یاغاندا بارات و  م  بیر دامین سی هرهیله اوبه ؤده ن ایکیسی ح 
یه و بیر مین کوچهسیبیر قوب، یولر. اونالر دامی کوردیریولومونو کورؤب
 جیغیر یولوین ایچینده بیر لر. سونرا حیطیردکؤین ایچینه تطلومون ده حیؤب
ائو  هدیولونا و بیرینی ن بوجاغینداکی آیاقیحیط ده ین یا و بیریئشیک قاپا

ئو دامینا سالیب و ا «قازالری»لری الر. اونالر گئجهدامینا آچاردی
 داه چیخانیشیئبح اوهر ص الر. قازالردیریخاراه چیشیئگوندوزلر اونالری ا

بیرـ الرین نئچه دفعه چکیب قاناد «قاهـقاه»گوله  ـلرینه گولهبیرـ بیر
یانینا لرین لرین آلماق اوچون پیللهکی جیرهسونرا گوندهلرینه چاالندان بیر

  .لرگلردی
 ،وترکدن اؤمکی قارالری تئز ا ریتدهطهردن حیدا  الراوشاق

لر. ال بته رردیده گؤاوستون ی قارالرلرینشکیچیک ای لرگئجه خوصوصیله،
اونالر بو شکیلده . لرآیاق یولوندا گؤرردی هدحیط یلرینبؤیوک ایش

 الر.ردیاسیندن لذ ت آپارریمها   لیک آچیلیبهقارالرین ایچینده ساری د
 یلرینبیربیرـ ایله )قار توپو( قار توپاالسی الراوشاققار یاغان زامان 

یکلی و یا باشقا ئردان آدام هالری قاتوپالدیقالر. بعضا  ده ووراردی
دلر. بو قیشدا لر دوزلدردییکلئه م  ریندن بیر جوت داوار یونوندن ائول ح 

و بیر جوت ده بارات اوچون  ؤزو، بیر جوت رشیدتوخونموش جوراب ا
باشماغین  رئزینالری قاردا و بوزدا ین آیاقبارات گؤرهگتیرمیشدی. اونا 
سینه بیر الری کاموادان هرهردی. اونالر اوچون باجیایچینده آز اوشوی

 . میشدیتلجک دوزلجوت ا  
ندا، هر یئر قاردان آغاران، سویوق آدامی تاسیالپ شاخ قیشین

ویروغوندان بایرام ، قوربان و بارات گئدیب آت ق ،دونداران زامان ا رسالن
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 یر طاباق کیمی تاختا تاپیبلر. سونرا بردیلردن تاپیب گئتیرئلت یولونموش
حلقه کیمی  یالرینالر. سونرا اونالر  او آت قیلردیاوستونه میخ چاال

تامامیله دامین اوستونده قویوب  دا یانختاالر. تباغالردی ارالائدیب میخ
اونون اوستونه بیر آز دن دا ونرا س ،اوستونه بیر آز قاردئیه،  گیزلنسین

  لر.ئیرد ده لهبونا سولدوزدا ج   لر.ردیسپ
ین قاردا بئله سویوق هاوادا اؤزلرینه یئمک و دن تاپا بیلمه

الر دا . قوشالرخطره ساالردی ونوزیئمک اوچون اؤین چوخو الریوانئح
دن بیر دامین ، بیرلرگؤرردی غلی و آیده اوچان زامان هر یئری قارگؤ

. الرقوناردیاورایا  کیمیرن گؤدن و یئرده  قارالیق رداوستونده بیر ق
لره ایلیشردی. لن حلقههیلیندان دوزالری آت قیاقین زامان آئلری یند  اونالر 

دستورون وئرن کیمی  یوروشرهبری  ونقوشونون الراوشاق زامانبو 
 نیساری گئدیب، تله یهرک دام اوستونده تلهائده هوجومدن هامیسی بیر
  .لرگؤتورردیالری قوشاونا ایلیشن  گئتیریب و

 
**** 

 
د م  یینه ایدی. او اؤز یئمک و ایچمه آتاسیندان کیچیک ین عمیسیح 
د.  باخاردییاخشی  م  ا چالیشقان ایدی. چوخ ین آتاسی آریق ایدی، ح  آم 

 لرین آلتیندان قاچانایش سینا باخمایاراق،امی اوللیکلئهایری  اونون عمیسی
 گؤره. اونا ییداق ال دوکانی یوخ ایردی. اونالرین کندلرینده بیهبنز آداما

دقیشدا  م  َ  نئچه ا  ی شهره گلدییی زامان جویز، خورما، خصوصسیین عمح 
دئیردی. سؤزده سویوب ی نار آلیبدنه  م  امام ت ه باش وورماغا گلمیش، آماح 

دده لری کندآغیر ایش م  چکدییی تامام  کنددهین آتاسینا بوراخمیشدی. او ح 
 ون شهره گلمیشدی.چاوائتمک ت لذ   و یهمهعوضین اؤده نالریکورلوق

کی قارالر هدا یاخینالشارکن دامین دالیندا و کوچهآخیرالرین قیشین
یاغین آلتیندا چوخ یئر اونالرین قالینلیغی آزالدیقجا آ .الرردییباشالییه ا ریمه

واش ایـاواشردی. یایباشالیه لشمهیایستیاواش ـ. هاواالر یاواشگؤرونردی
ناهارا  ازدی.الزیم اولم کوتون اوستوندن پالتودا یا  داها ا لجکه گئدنده یشیئا

ردی. رین اوستوندن بوغ قالخاالدام ،ق تله باخسایدینییاخین گونون قاباغیندا د
 ،اولموشدو. قار دا یاغسایدی قورو ت ه ر ییبلرده یاپباالرین اوستو برکیکوچه
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 تئز سی آلتینداتیگونون ایس ،دی. قالین دا یاغسایدیازچوخ قالین یاغم
 ییردی.را  

لری یوه و جوجرتیئآلتینداکی اوت، میئرین یسی تگونون ایس سانکی
دا جانالریندا بیر مخصوص  ینالراوشاقدیغی کیمی الماغا باشالیدیقق

الری ین دا جانالراوشاقدن بوغ قالخان زامان . یئریرداونیس اولحهیجان 
لرده گئدیب و اوخویا کوچهـاوخویا آتیال،ـدا آتیالش ن حالقیزیشیب و 

الر. دیوارالرین اویناماغا چاغیریردی سلیب،هشیه سئا یبیرلرینـبیر
وچون جوال قازماغا ا ری قورودوغو زامان بادام اویناماقالاقرقی

لرین «مرمر»دن اوالن یومرو و شوشه الراوشاقلرده الر. کوچهباشالردی
آلچی، »گتیریب  یالرینیقشدا اونالر آیا  ؤردییناماغا باشالاو چیخاردیب

 «خسترچین» الر. قیزالر دا یئرده خط چکیبدیراشالاویناماغا ب« توخان
دا  الراوشاقنارین  (،داش)بئش« داشمئش»دا یئرده یا  ،باشالیار ااویناماغ

باجی ـلری ایله قوناقبیربیرـ ن چیخاریبلریلمیش گلینهپارچادان دوز
 الر.اویناردی

مه هم ،کی ردیمیسی بیر خوش خبردن موشدولوق وئرین هابونالر
 ربتدهوهیجانی غ اونونو  خبر. بو اونو گؤزلردی نه کیمیهیئپه یهیندن پئی

گئدن سرباز دن : او جوملهردیااولون سیحد تله یالرین ایچینده چوخ شاوالن
لر دنباشقا شهرلره گئمک اوچون دا ایشله یا و سربازلیقدان قاباق آداقالنان،

ـ آناالری الری و یا آتا باجی ،الریقارداش لری پارچاالنیب،و یا عایله
 «سولئیمان»و « فیروز»ده  گیلین ائویندهالر. باراتباشقا شهرده یاشایان

 ایل جکده. یاخین گلهالر(ر )درس اوخویاردیالتحصیل آالردیندا تهرا
رینده بایرام ائولهامی عایله بیر یئره یئغیشیب، مام ا. تجکدیهلهگ یبایرام

لرینه بایراملیق بیرـ بیر لرینه قوناق گئدیببیربیرـ ، سی آچیبفرهوس
 خیاطالرین پالتار تیکمکدان قاباقنئچه آی الر لر. بو زاماندیجکهوئر

ایکی هفته تعطیل  سیدا مدرسه ینالراوشاق. الردیری دوالاختاوچون و
 الر. یجاقداوال

سینین ی گلمهاختبایرام والرینین تئزلیکله گیل بؤیوک قارداشبارات
گیلدن بؤیوک آناالری باراتالر. اونالرین آتاـدویاردییاخینالشماسینی 

و آدی حتا بیر کیچیک  جور لر. بوردیالرینا چوخ فخر ائدقارداش
کیسی ایالرین بو قارداششهردن دا بئله اولمایان الرجوغرافی کیتاب

بیری  و اوآلیر  تحصیلاوزره  لیکالرین آالندان سونرا بیری مهندسدیپلم
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 یهاونیوئرسیته سولئیمانلجه گئدیردی. فیروز و کاؤلومو سی بنیزلر قوههد
الری بیرلیکده اوخودوق دوغروسو، اونالراللر. یلدیئیتک دداخیل اولماقدا 
قبول یه ئرسیتهنیواوهامیسی  دئمک اوالر کی، نینالرییاخین یولداش
 ،دئییلدی یاخین یولداشتکجه لریله بیرـ بیراونالرین هامیسی اولموشدوالر. 

حددن آرتیق لر. اونالر یدیا الردان چوخ تمیز اوغالنینسانی باخیماهم ده 
لر. اونالرین بیر یدیا هربانئده چوخ م لهلریبیربیرـ ،لرچالیشقان گنج

تبریزده و بیر سی ، بیر نئچهلریه گئدیردیئرسیتهونیواتهراندا  سینئچه
م، تقی، عبدالعلیلرده اوخویوردوالر. جئا کالسیراسی دا باشق ، حسین، محر 

 .لروضعیتده ایدیبئله هامیسی  نینالریها بئله او بیری یولداش ولو،ق
لرینی چوخ زامان بیربیرـگلنده ئیه داغانلرینده اونالر بایرام تعطیل

لر. اونالر بو ئچیرردیواخت کلریله بیرـ بیر آرتیق لری اوچوندیکگؤرمه
الرینین یئنی نسلی ایدی کی، ی اینساناورکلپاکیوک کندین شهر آدالنان بؤ

لیک ییشیکهسونرا جامعه ده د نکشاف ایله تانیش اولوب،یدن ائدا گنیاود
. اونالرین لرائدیردی سیحینده نلریز چیاؤ یی تینئولمس یاراتماق
اونالر  ،کیلر دیرئدیس ایح الراوشاقالریندان پیچیلدایا دانیشیقـیاپیچیلدا

ده جاری اوالن زور و عدالتسیزلیکدن ونیا سیاستیندن دانیشیب و جامعهد
وینده دانیشماغا جورعتی ئهئچ کیمین بئله اؤز ااونالر  لر.صحبت ائدیردی
ا دا الراوشاقاونالر هر دفعه گلنده الر. ردیاالردان دانیشاولمایان مؤضوع

 لر.الری گتیرردیل کیتابیغاخیرداجا ن
الرین ، هردن ده اونالری یولداشالرینالری بعضا  قارداشگئجه
اونالر گلنده ا لبته . الراوالردی قوناقرینده ائولگیلین الری باراتیولداش

الرینی قوناق اوتاغینین یاستیقالر. یاتاردی دا قالیب،اغینوتا قوناقئوده ا
یونوندن  ون یومشاقی ده قویونیهشدؤـانآناالری قاز توکوندن و یورغ

اختی و آراـ سیرادا هردن گیل ناهار و شام ودوزلتمیشدی. بارات
 لر.الری ایله اویناییب دانیشماغا واخت تاپا بیلردیقارداش

ئچیردی. ین خاطریندن کالراوشاقبونالرین هامیسی بیر یوخو کیمی 
 الر.تاپاردیورصت آز فیه چوخ الری ایله واخت کئچیرمهقارداشاونالر 

لر. گلمزدی دکیاهردن آلتی آالری تهرانا گئدنده اونالر اونالرین قارداش
ردی. گلایکی آیدا بیر دا یا  ،آیدا الریمکتوبیا و  واونالرین مکتوب

ردی، یا دا ئوه گتیرا «علی پست»شهرین پوستچوسو بعضا   نیالریمکتوب
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ردون آتا ناهار اوندا گؤوئرردی.  این آتاالرینالراوشاق دوکانا آپاریب،
 رشیده وئرردی. چیخاریب مکتوببیردن جیبیندن بیر ئوه گلنده ااوچون 
 ،هاآ» ردی:یئان سونرا داوستونه باخاندسیک پاکئتین رشید تله 

 مکتوبو هیجانالاو «. ندرمیشفیروز گؤ»دا یا  ،«دان گلمیشسولئیمان
دن چوخ نامه بیر هفته. بو بیر ئدردیمه اوترجسی اوچون آناآتا ـ اوخویوب،

ین الراوشاقبیر بیربه مکتوبداائدردی. اونالر شاد  ،ئوده هامینی سرخوشا
بیر بهحالدا بیر یالر. اونالر عیناونالرین حالین خبر آالردی چکیب، یآدین

الر. آخیردا سوروشاردی ینیالراوشاقو اونالرین  ی، عمدایی، خاال
، نئچه آیدان سونرا لر کییردیئد ،اییبمردا یاددان چیخا ونشوالریق

 ر.لکجگله
ن حقوق آالردی و اوراداکالجینده اولدوغو اوچون  فیروز افسرلیک

بیر موهندیسلیک شیرکتینده یک اوخودوماقال یاناشی، لهندسودا م سولئیمان
، اونالرین آتاالری اونالرا مالی ایش تاپمیشدی. اونالر بیلیردیلر کی

سککیز باش  ئوده قاالنا ر. او آنجاقیوخدوکانی باخیمدان کؤمک ائتمه ایم
 الراوشاقده بلکه بیر یا ایکی دفعه هفته .یردیقارنینی دویورا بیلنین عایله

 لر.ا بیلردیت دادا  
. ایدی اختیو پالتار گئیمک تزهده  بیر طرفدن ئدیکدهبایرام د

 او ،بو جک.نهلهتزه، اونالرین پالتارالری لر کیدا بونو بیلیردی الراوشاق
زلری و فیروز اؤ سولئیمانلر. کجئیهپالتار گ تزهاونالر دئمک دئییل کی، 

د، بارات و اونالردان یحبت رشؤلر. صزلرینه پالتار آالبیلردیاؤ
ل اولموشدو کیائوده بئلل ده وشکوبو محاققیندادیر. لرین کیچیک ، ه ح 

 لر اوچون پالتار تیکیلسین.کیچیک رکهلرین پالتارالرین کیچیلدیوکبؤ
بویدا یکلی او ئاونون ه سئوینجک ایدی، چونکیرشید چوخ 

شیکله اونون ییهد الرینین پالتارالری بیر کیچیحیکارداشق ،کی راولموشدو
ولی بیر شکولتماقال اونون ماسیبیر شالواری قیالنیز بعضا  . ا ینینه اولسون

ندا چتینلیک وزون پالتارالریختای و پیروا . اما بارات،طرفلیک اوالردی
 . یاراناردی

 ک پالتاریندان فرقلییلون افسر«فیروز»ین پالتاری بو ایل بارات
سی جههدر افسرلیک فیروزوندی. قچیخاریلمیش بیر پالتار اوالجا

 گؤرهیشیلمیشدی و اونا یهاوچون اونون پالتارینین فورماسی دا ددییی یشیلهد
 ئوده قالمیشدی. اپالتاری  کیلهنه افسرؤبیر دست ک
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بوغازدان  ناولدوغو اوچون کوتو پالتاری کیلبو پالتارالر افسر
نون شالوارینین دا او سی وار ایدی.گمهودن چوخ دیا قدر بیر اون دنهآشاغی

یدی. ا وار (نوارزوالق )قدر ایکی رنگلی  یوخارییا دانآشاغیایکی طرفینده 
ر اولموشدو. یله حاضپالتارالری چتینلیکین بایراما یاخین بارات نه ایسه
ا یدی، ا تزهلمیش پالتاریندان چوخ ر کی، بو پالتار اونون کؤهندوزدو او آم 

 .راولموشدوفرقلی بیری پالتارالردان چوخ  
تن  ینینها  اونالر یغی اوچون دلتداراشالواری آناسی خیردالدیب، ـ کوت

ده نه ، یردییهبنز ورماونیفا )حربی( یندن سونرا نه ارتشیئاولوردو. اما گ
ا الوارا. ش ـعادی کت ا دوزلمیش پالتاریندان باراتبو فیروزون  هر حالداآم 

تکجه اونالری ایدی.  لیهیمئبارات اونو گ گؤرهدی. اونا ایبایرام پالتاری 
 دی.ای لیهتمئگده یه تامام مدرسهاونالرال بیر ایل  هم ده ،ییلدیئد لیهیمئگ

دوز یادک ییوخارـدانآشاغیالری لوله کیمی نین آیاقالواریاونون ش
بیر قیسمی آیاقدان دار و یوخاری قیسمی گئن اوالن گلمیشدی و اونون 

ایدی. کوتونون دا  ی یوخئنلییدارلیغی و گ هئچ، لوارالر کیمیانورمال ش
 اونون ایدی، هم ده ی یوخینلیئیا گ ،دارلیغی هئچاونا تای  لریگول

اونون فرقلی لدی. هر زاتدان دا ییئلری کیمی دلری ده کوت دستکدستک
 سیگمهودن چوخ دیا اون دنهآشاغیـ تینین یوخاریدان ئکاسی و اونون جاخای
 . لشدیریردیچیخارماغی چتین ، اونو گئییب دی کیای

. یایدیدان یاشابارات گرک بیر ایل تامام آزینبو کوت ـ شالوارال  لهئب
. لرجکئیهالری نه داونون یولداش تین دئییل، آنجاقچ  پالتارال یاشاماقبو 

لر؟. هر حالدا جکئیهالری نه د. یولداشاوالجاق فرقلیبونون پالتاری هامیال 
 کیمی. الراوشاقبیری  دی اوجکئیهپالتار گ تزهبارات دا 

 یده گونو داها چوخ گؤرمکیب بایرام یاخینالشدیقجا گؤقیش سونا چات
نسانین یگونش ا سایدی دا،اول یسحئلین سویوغو و سازاغی آز ی.  اولوردو
ایپک پارچا کیمی  گؤزلده بیر  لئریردی. یئو کیلیبیر ایست گؤزلاوزونه 

 ،یردی کییتهایس سیغالالییب یوخودان اویاتماقچاغی اوزون  نسانی سحریا
لدن ا   یرینئین سلییگؤزلبو  ه،یشیئقاچ ا آیاغا،قالخ  ،تئز اول دور

 سن. ییهوئرم
ئولری شهرین گیلین ا، باراتزو نه قدر کیچیک اولسایدی داشهرین اؤ

گیلین ئولریندن چیخاندان سونرا درویش عمیمیشدی. ایندا یئرلشکنار
 دی. البتهای خاناالریگیلین سبزی«قدم باجی»اونون دالیسی  ،االریباخچ
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بو باخچاالرین یدی. ا یگیلین باخچاالرین داییسیاوندان سونرا دا بارات
الرینین بار ئیوه باغده م هم الری اولدوغو،و کلمبور آغاج قلمه چوخو
لرینه چوخ قالماغی اوچون ه و اونالرین بارالرینین یئتیرمهینیوئرمه
لتینا قویا الرینین آـ باغاتی آیاقمام باغات چتینلیک اولمادان هئچ الراوشاق
 لر.بیلیردی

 ،بیریکی قارالر ا  یئرده شیب،هیلتواالر ایساجا هنالشدیقیبایراما یاخ
یه ا طرف گئتمهالرباخچاـباغگیل لر چوخالیردی. باراتیکهیئرده قورو ت
 یاواشـشیاوابوتاالری  قوروالرین آغاج الر.دییرجورعت تاپ

قدر  سینهبوغدا دیب، یکؤکوندن چیرتال. بعضا  ده بوتاالرین شالیردییوم
الر. بونالرین ردینیب قالخاهپوکلقابیغینین آلتیندان دویمه کیمی کؤآغاجین 

 سیندان خبر وئریردی. لخیب و اویانمایوخوسوندان قا یشقهامیسی طبیعیتن 
 ،ر کیلئدردیبارات، بایرام، قوربان و ارسالن هردن هوس ا

اوستونو بوز توتموش و اونالر  لر.گئتسین اوز توتوب باخجاالر طرفه
 قارالرین اوستوندناوالن ریمکده سینین ایستیسیندن ا  هتورپاغین نفلری ایچ
ی یهریم، بعضا  قارین ا  ر کیللی ایدیاماوللر. اونالر موغایات ردیی  ییئر

دیک یئرلره  یالرینن آلتی سویال دولو اوال بیلردی. آیاقاونو سیندهنتیجه
، گؤزلدا  ز یاشیندانسو گؤییب آخان رر. قارین آلتیندان ا  لدیای باسمالی
ان سونرا بیر یاریمچیق و الشاندایدی. اونالر بیر آز اوزاق و تمیزدورو 
شهره  یاوزلرین وستونده اوتوروب، ارین اودان قایریلمیش دیپالچیق

ین بیرـ بیرلر. اونالرین هامیسی دانیشیب ردیلهبیر دینج چئویریب،
ینین سؤزونو قایتارماسینا بیربیرـ ر. هامیسی الدیآثار ؤزلرینه قوالقس

. اونالر قارین آزدان سونرا هر نه یادالریندان چیخاردی بیرباخمایاراق، 
 ینهاوانین تمیزلیییون درین ماوی رنگینین و هسی، گؤریمها  

هنه ؤلین او کهگ: ردیییدیب دئیبیردن قااونالرا ارسالن  وشدوالر.موورول
او  اراق، نی آشتپه یسی قبول ائدیب،دا هام ین. اونالریرمانا قدر گئدکیهد
 الر.دیارباشالی یهگئتمهیرمانا طرف یههنه دؤک

 ونون اوزونده دوداغینینیا چالیردی. اینین دریسینین رنگی سارآرسال
سو  ه باغالمیشئسیندن شهلر ده اونون نفتوکساری کی اوستونده
آما مخصوصا  قوربان ئییلدی. ی معلوم دئآیری بیر ش باشقا الرینداندامجی

تیق رلر آتوک کیدوداغی اوستوندهن اولدوغو اوچون اونو قارامتیل
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دا  الراوشاق سانکی. ونوردورلر چوخ گؤئهکی شقارالمیشدی و اوستونده
 یوموشدولر. بایرامین گلیشی ایله بؤ

 لهله سو آخیردی. اونون دامی دا ههههیرمانین آلتیندان یهنه دهؤک
له هده ه سیان قایریلمیش بؤیوک حلقهداختااولمامیشدی. اونون تراب اخ

ییرمان هاونون د ییه گئدیب،رهایچ الراوشاق اؤز یئرینده اوتورموشدو. داها
ـ باشالرین باتیرماق و کی اوستچون ،لریمزدتهایس داشینا باخماق

 لر.    دیمزنا گؤره پوزماق ایستهاولرین ده کئف
قاییتماغی ـدیبئگ ین هامیسیالراوشاق ئچیردی،ناهاردان چوخ ک

ا دوشونوردولر.  دی. اونالر مزهدانیشماق ایستبیری  هئچ حاقدابو آم 
ن اورادا یالرینشیب آیاقهیلدامینین دیوارینین اوستونده ا   ییرمانههامیسی د

ه د. گون والردیساری ااونالرین اوزلری شهره  الر. بو حالدادیرسالال
ردی. اونالر شهره نآرتیق گیزلهالنا لساـالنالئنیب و سایسیندا اشقار اونالرین
ه ی، هم دیدا نین دالینداری هم تپهائول. زدیونمگور هئچری ائولز باخاندا اؤ

سی بیر درین یوخویا اغادئی تپهنن اوراداتوتموشدو. آما الر قاباغین آغاج
له قالخماق هآلتیندان هانین ، ایستی یورغردی کیییهالنا بنزباتمیش آس

. نه زکس بیلم هئچ ش؟ولر گؤرممیردی. بو قوجامان آسالن نهایسته
رلر  یو س لرسینده نه خزینه. سینهکس بیلمز هئچر، ر  یوخوالر گؤ

 یر. یهلسیرلری آچیب، سؤیزو بو ده اؤنه  ،بیلیر یمک هئچ نه ،دیبهگیزل
بیر نئچه قوشدان سونرا هامیسی ایستی یئرلره  قیشین سویوغوندا

بیردن بایرام دوغو حالدا اوتور سوسوباونالرین هامیسی . چردیکؤ
ک هیلئبیر حاجی ل ،ردولر کیاونالر گؤ«. یه باخینهیلئاجی لح» :باغیردی

اوچ آغاج ـایکییالنیز او  .بیر اوزون قلمه آغاجینین اوستونده دوروب
 باشالمیشدی.یه هتملا دوزوزونه یوؤه انه دوزمکلسیؤورهز دبوتاسی اؤ

دن یادینا دوشدو بیراونون . حکم جیبینه باسمیشدیؤلین مقوربان دا ا  
یال هام بیدی. اونالری چیخارله ایده وارایشمش یلرینده بیر آز کجیب ،کی

. بو گؤروندو را بیر نئچه سیغیرچین قوشو دا اوراالرداپایالشاندان سون
سی یرتدن گلمهسافوز قارداشالرینین می اؤالراوشاقسی گلمهالرین قوش
 دی.ریرسئویندی قدر

الر و لرینه باخیردیشهره گلرکن دؤنوب اؤز کؤلگه الراوشاق
ییرمان دا ههنه دؤدان کسینا گولوردولر. اوزاقلرین اوزانماکؤلگه

نئجه »، یردی کیئیاونالرا د سینده ساخالیاراقلرین تاریخینی سینهئچمیشک
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و لیب بوردان اونهتیریب تحویل وئریب و گهز اورایا  بوغدا گنیآتاالری
سلری هلرین سکینچییه دوران ا  نؤبه هیندله اونون حیطهه«. الرآالردی
کیمی  سدییی سازاقی یئلین ا  ینالرقوالقین الراوشاقالردان اوزاق

 ردی.یسیغالالی
اولمامیشدی. گونون ایشیغی آخشام  لههتیشرکن هئاونالر شهره ی

ه یهکیمی کسم آزالدیقجا سویوق یئنه ده اؤز گوجونو گؤستریردی و بیچاق
گلن سیغیرچین  قوناقییردی. سولدوز ماحالینا هر ایل بو واختدا تزه باشال
چوخ دا بو تپه  قونموشدوالر.یه گیلین دامینین دالینداکی تپهالری محرمقوش

 لریبیرـ بیرده االرا گیرمکوکئچن ایلدن قاالن یوشونده ؤنین د. تپهاوجایدی
، بارات و قوربان ارسالن کی اونالر دا بایرام،الر. ساندیله یاریشیرای

 لر.یردیائد سیحکیمی سویوغو 
هامیسی سانکی  الراوشاقشیدندن سونرا ئا یسینهالرین سسیغیرچین
ینینه ساری رائولز سی اؤیندن آیریلیب،  هرهبیرـ بیر .الریوخودان اویاندی

 آتدان زمزمه ائدیردی: ـ ولرینه گئدرکن آتدانئز ابارات دا اؤلر. گئتدی
 ...ر آخیب سوالر گلدی، سئللله بیلدیم باهار گلدیئا 

د»بیردن  م  ده به سن ا  اونون مورگوسونو پوزدو: سی هس «ینح 
 هارداسان؟

اؤزون . نموشدوؤد گئرچک دونیایانه ئدان ییایوخو کیمی رؤبارات 
د سین.ئیلهاوز ابهلرله اؤزون اوزگئرچککی گونده ،یردی کییرالحاضی م   ح 

لر مساله ،سنائله بیله «؟سانبنه باخیلریسن ریاضی ات مساله» سوروشدو:
دچوخ چتین اولدوغو اوچون  م  جواب بارات . ایشی دوشموشدوباراتا  ینح 

 .کریئدهحل ا بیرلیکده. ایندی گئدیب باخمامیشاموخ چ»: وئردی
گلرکن  چئویریب ساری هائو یزلرینوا یاواشـ اواشده ی ایکیسی

دی و قازالر اتاغ آچیقباروازا تاغلر. دتیشدیئئوین قاپیسینا یا ،ردولر کیگؤ
گلسین و اونالرا  ،لر کییردییهگؤزلآلما آغاجینین آلتیندا باراتی  دا حیطده
 وئرسین. رک خیرداسیؤچیی اوچون شام یئمه
 ـگؤزلوکانالریندان لرین داواش شیرنی بیشیرنیـاواشالردا یوکاند
یشیریب و ردی. اونالر بایرامین شیرنیسینی بر گلوخوالیرلی قعط گؤزل

ی مکدن گؤیبوغدا و مرجیاواش ـاواشرده یائولالر. رالردییضایندیدن حا
سویوب،  یین قابیغینالرالر. قیرمیزی سوغانقویماغا باشالیاردی

الر. هامینین یشمیش یومورتاالری بویاسینکی، اونالریال ب الرغاردییی
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بویاییب و غیال قاینار سودا یومورتاالری یئوینده قیرمیزی سوغان قابا
 الر.رالردییبایراملیق وئرمک اوچون حاض

ی. اید لی و لذ تلیهمئبو قدر ییشمیش یومورتاالر دن او بنه بیلمزدیم
ده دیوارالر قیراغیندا کوچه الراوشاق قالمیش ایکی هفتهـبایراما بیر

، نردیر  لر. گؤردییوشدور  بیرلریله بومورتا دؤـبیر یبگونه وئر یؤزلرینا
رد ؤدـاوچ ینلرینک اولدوغو اوچون او بیریبیرینین یومورتاسینین باشی بر

ـ چاال دیشینه چاال لهرخفن یومورتاسی برکز ؤاودوب و ا ییومورتاسین
 ائوه طرف گئدیر.  دنکوچه

دیوارالرین کناریندا جوال ی اوالن توتان و گون قاباغیندا ایستگون
او بیری اوشاق اویونالری قیشدا اوینانمایان بئله قازیب بادام اویناماق، ها

 ردی.ایباشال بیر داها
بیرلرینه قوناق آپارماقال ـبیر یلرینقیزالر دا پارچادان دوزلمیش گلین

یب و یاالر. آناالری اونالری راحت بیراخماویناردی «باجیقوناق»
مک ؤکماقدا آلائوین هیسینی بایرام اوچون ، ردی کیی  هاونالردان ایست

دان پاقتورـتوز یب،یلئشیکده چیرپشک ادؤـانامام یورغ. تلرسینائله
 ،کی کیلیمدن، فرشدنئودهاسونرا  ،نیبینا سریلباغگون قا ،نیبهتمیزل

دؤشک کیمی ـانیه چیخاریلیب یورغیشئا ،یدیا نه وار هرـ حصیردن 
و یئر هامیسی  ر(س  تاوان )پ  ئوین ایچینده دیوارالر و ادی. ای لیتمیزلنمه

لی هشک و آیری تمیزلنمـ دؤیلیم، فرش، یورغانسوپورولردی. سونرا ک
ئوین وسایلی نه قدر ا یه گلردی.یرهده تمیزلنندن سونرا ایچییکشئپالتارالر ا
 اردی.دلیپار ،  پارـ پارهنه ده اولسایدیؤآز و یا ک
قیزالر اولمایان یئرلرده  قوروماغا باشالرکن هله قار ن ایچیحیطی

 .الریه باشالردیمهسوپورللرینه سوپورگه آلیب، ا  
ده فیشقا . هامی کوچهیردن هر کسین اوزو گولده یول گئدکوچه

ده  یکپیشـی. ایتردگئد ائدهـئدهزمزمه ا یا آغزیندا بیر اوخوماق چاال،ـچاال
لر ده ردک، قاز و اؤجوجهـر. تویوقالردیه قاریشاکده بو شنلییشیئقاچیب ا

الری آچیلسین و کی، آیاق ه چیخاریالردییشیئواش اایـ اواشئودن یا
 یلریندیمدیک س سالیبهدا بیر س واالری عوض اولونسون. اونالراه

رمکله ئویب سسقیلدایقنالشدیریب هامیسی بیردن قالرینه یاخیبیربیرـ
تووا ئو قازالری ین ااچا بیلمهقن رردیلر. بیردن گؤبیلدیرردی یالرینشادلیق
نین اوستوندن سی تپه. قاچاندان سونرا بیر نئچهدیرقاچماغا باشال مینیب،
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لره دا اؤردکیا  قاز، بیری تره قدر اوچاندان سونرا اوئیوز م ا للی ایله
 لر.دیشنلیک ائدر بیرلیکده قاریشیب و

 بیرلیکدهال اواالر قیزماغا باشالماقهداماق و ترالر چیباخجاالردا آغاج
پاییزین آخیرالریندا الر. ه باشالردیینمهدا دؤ توک قوشالرـ تک

 تزهر. بو القاییداردی الر بیر داها یئنیدنسولدوزدان کؤچن قوش
کی آغاجالردا و یا طدهسلرینین حیهاونالرین سی و یالرین گلمهقوناق

الری مفونی کیمی قوالقیس گؤزلبیر  کشیتمئالردا اباخچاالرداکی آغاج
 . ردیاوخشایا

تحصیل . اوالردی گؤزل چوخیی نین یتیشمهتیاخو الرین گلمکقوناق
ک نمدؤ دا وچوخلرین مک اوچون باشقا شهرلره گئدنماق و یا ایشلهآل

لری او بیریلرینه نسبت الر. اونالرین بعضیردیالری سایاوچون دقیقه
ره نه قدر روح وئریب، ائولالر قوناقلر. ردیتئز گل لری آز اولوب،ؤزومد

سونرا بیر گون  یئتیشندن تزهلر. اونالر گتیرردی شنلیک و شادلیق
 گیلده،بیر گون بیبی گیلده،بیر گون خاال ،گیلده، بیر گون عمیگیلدهدایی
ورتولوب گئدندن ری قلالر. تعطیلاوالردی قوناقله هر گون بیر یئرده بئها

، ندن بیزه لر کیگیل کوسردیاوغلو و عمی قیزیقیزی، عمیسونرا دا دایی
 ز.نیدیهگلم قوناق

لیط یدان بقاباقلر ده هفته بعضا   ،لرگونیرکتلرینده گرک ش آوتوبوس
لر.آیالر یئتیرردی یزلرینلیب اؤهشهر گبهیاندا شهرا. او دا تاپیلمالرآالردی
 چانتاالرینینلر. خبر وئرردی یرینلجکهایله اؤز گل مکتوبدان قاباقاوندان 
 ندان چیخمازدی.اونالرین یادی اوچون بایراملیق الراوشاقایچینده 

عسگرلییه گئدن و یا درس  رکئدهستفاده ایرصتدن اوآتاالر و آناالر ف
ریب، اونالری تهسگؤ یقیزالرین قونشوـالرینا قوهوماوخویان اوغالن

اوغلو و یا لر. قیزالر دا کی داییئدردیاوچون تشویق ا قویماق «نیشان»
 ئدیبش ابئـلری اوچون اونالرال خوشدیکهرمگؤ چوخدان واوغلونعمی

 الر. ردیایوخالیاونالری 
و ایندیه قدر  ینهبیلدیرم وگیسنیئگیزلی س نبعضا  ده باشقاسینا اوال

ردیین شخص  گلندن سونرا گؤدیله گتیره بیلمه ا او باشقاسین ،کی لرر 
 بیرلریـ بیر اولدوقدا، هم ده  له قونشو یا قوهومبیرـ بیراونالر نیشانالنیب. 

 .دیرقارشیالشدیقجا بئله آغیر دردی چکمک چوخ چتین اوال تئز تئزـ ایله
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سانین اورک نیا ،کیلریندن ایدی بیر بؤلوم لر ده بیزیم یاشامینشقئیقلی عیان
 ردی.مجبور ائدماغا الرال بوشالتدردینی یانیقلی ماهنی

های ـ کوی و خیابانالردا  ،نردیقاالبالیغا دؤ یاواشـیاواشلر کوچه
لره مخمل ردی. بالیقچی خیابانیندا یئنه ده کوردلر ضبط صوتس چوخاالهس

اوجا سسله  کاسئتین ایچینه قویوب واران «ینحسن زیرک»ئیدیریب، دون گ
 بیری باشینا بیر کوپه پنیر آلیب، کناردان دونوررگؤ ردن. بیالراوخوداردی

کوپه  تزه ،پنیر ،پنیر» :یریهباغیرا گئدیر و سسل ـجمعیتین ایچینده باغیرا
 ییندا بیر داشقاچی آت داشقاسینربو طرفده خیابانین کنا  «.پنیری
سینه باخمایاراق، چکیلمه« شیر سویو»یئرلرینه  شهرین چوخیب. یساخال

کی، لر وئرردی یلرینیا کوزه«بارات سوچو»هالینین چوخو ا   لهه
 گتیرسین.دان دولدوروب «گادار»

پالتارالری  ققارا پاپا الری باشالریندا،دستمالده باش لریاشلی کیشی
 وتوتون قوتوسونده والنا کوچهتو ـالناولری تونان جیبالنلرینده سالییا  

بیر درین نفس چکیب یوال  ،یبیار باغالغبیر سی یذالکاغ چیخاریب،
اونو کئچن بیر جاوان اوغالن اونون یانیندان ، نیدررلر. اوندا گؤدوشردی
کره یقوجا کیشی اونون علیک السالمین قایتاراندان سونرا ف .یریساالمال
طرفه و قوجا کیشی  ؟ اوغالن بیررکیمین اوغلودو ،سنگؤره. بو اردیجوم

 ر.لردیاو بیری طرفه گئد
 

***** 
 
د» م  ئوده ا دیر.جازه آلیب کنده گئتمیشیون بایراما قاالندان ااون گ «ح 

هامی  ،آناکیمی و یوز البت ه آتاـ رشید و ترالنا وختایدان توتوبپیروز و ا
ا لر. ردییهگؤزل یسینین گلمهسولئیمانایله  ری فیروزگؤزل حالدا  یعینآم 

ین هامیسینین الراوشاقئوده اردی. و بایرام الپ یاخینالشیآخشامی  شنبهرچ
 ،یلدییئد تزهبیریسی  هئچ. اونالرین اوالردی ریک پالتارالری حاضییش  هد

ا   ردی. یئنیلیک وئر  ک اولماغی اونالرا ییشیههامیسینین دآم 
، آلمادان خونچاین آتاسی بیر طاباق شیرینی آلیب، بیر الراوشاقئوده ا

اغیندا بایرام اوچون ساخالمیشالر. اوت قوناقالدان بئله آلمیش و غورتوپ
، خرما ،(سبزیگؤی )اوچون  یرالماقحاض یسینوفرهبایرام س

ل یکام ییلره کیمی هر نهبئله باشقا شئیدان توتموش، هاشمعداناـآین
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ین وتاغمام اات الر دیوارا دایانیب،وتاغیندا یاستیقا قوناقلر. ردیائد
یلشندن سونرا هامی قاز ا   کناریندانین فرهوموشدور. اورادا ستوت یسینورهؤد

 .له بیلردیهدینج الرا دایانیب،تیقتوکوندن قایریلمیش یاس
وفره بیر حالدا س قیاریمچی فره آچیلیب،واغیندا سوتا قوناق

چوخ  ریب،وشقاب سبزی ده گؤیهشنمیشدی. آناالری قویدوغو ایکی بدؤ
زی یرمیسینه بیر قؤورهشقاب سبزینین ده دوتیشیب. هر بیر بئی گؤزل

 لر.میشدیهبز گؤزل یب،وارال کمر باغالیان
 لیب،ههر گون گ قاباقن ادن«آخشامیشنبه چر»ارسالن ایکی گون 

، باخچاالرا ردی کیی  هاونالردان ایست ییب،هسلهبارات، بایرام و قوربانی س
. الرتوپالسین یتؤکولموش آغاج بوتاالرینو  نیقیس قوروموش، گئدیب،
آخشامی شنبه رچ و قورو آغاجالری ییغیب، ینیقس قیریق، گئدیب الراوشاق

ی نرک دامیندا و یاریسیگیلین چؤر. یاریسین باراتالرالردییاوچون حاض
 الر.ردیایتوپال لرینین بیر کناریندا ییغیب،طی  گیلین ح  دا ارسالن

یئتیشردی. صوبح آخشامی شنبه ، چرردیسونا یئتقیزالرین صبری 
ی کوزه الراوشاقجا  قیز نیاوان قیزالر و اونالرین دالیسدان جگون چیخما

ا یدی، له قارانلیق اهاوا هه لر.لرینده گادار چایی طرفه یوال دوشردیلا   آم 
. کیچیک ایدیهدرمهستزلرینی گؤـ پارچا اولموش ایشیغی اؤگونشین پارچا

ماق چیخار انین آلتیندانالرینی دا یورغله سویوقدان باشهه الراوشاق
یا گولوش اقیرتیلدایاـ وانالرین قیرتیلداکی جلردهلر. اونالر کوچهدیمزایسته

وانالرا اکی جائشیکده ،کی رلر. اونالر دوزدوسلرینی ائشیدیردیهس
ا ، یردیماق ایستهقاریش ایستی یورغانین واسیندا ها سحر چاغینین سویوقآم 

 لر.دیمزآلتیندان چیخماق ایسته
 یام پالتارالریندا بایر وان اوغالنالراج ینمک ایستهایتیرمهقیزالری  
. قیزالر یولدا لردسته یوال دوشردیـدا دسته اونالر ئیبگدفعه  ایلک
تریب، دانیشیب سلرینه گؤبیربیرـدا  اوغالنالریلری کوگؤرد ،رکگئده
 ،سیندن خبردار اوالراقاونالری سوزمهلر. اوغالنالر دا قیزالرین ردیگول

الر. اونالر قیزالرین ردیغرورالنا ،یه دولدوروبسینه یلرینبیز آز نفس
ا الر، دیزاالریندان بیر شئی آنالمدانیشیق اونالری  قیزالر ،لر کیبیلردیآم 

 آتدان ـ اوستدن سوزور.
 ،له گون چیخمامیشدیهلر. هتیشدیئینا ییهامیسی گادار چا یناونالر

لدی. سو ییئله چوخ گورلو و دولو دهالنیردی. گادارین سویو هاوا ایشیقما هآ
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دورو ز یاشی کیمی ایسه گؤیدی، او بیری طرفدن ا بیر طرفدن آز و آرام
اونون  ،الر کیردییا دیک یئر تاپا . اونالر چایین کناریندا بیر داشلییدیا
دولدورا  یلرینت کوزهان راحاوراداز درین اولسون کی، ناریندا سو بیر آک

ریدن هبیر آز ایچ ،چوخ کناریندان یوخ ینیلری چالر. کوزهبیلسین
ـ یا زیر و ـ بوجوکرآخی سویون اوستونه دوشن بؤر. لدیای دولدورمالی

 ردی.ر  یقیراغا گئتزو لری سو اؤزیبیل
الر. اردیکنارا قوی دولدوروب،لری یا کوزهاقاقیلد ـیااقاقیلدقیزالر 

یوماغا  یاوزلرین ل ـسویون کناریندا ا   ایله ت خیالاراح بگلی راسون
قیزالر اوزلرین آچیب یویان دا  الرالر. اوزاقدا اوالن اوغالندیرباشال
ا ، الرردیاونالرا باخا زامان ره چوخ اولدوغوندان چوخ چتینلیکله گؤ آراآم 

 لر. ردییا بیلیناونالری تاآنجاق لر. اونالر ردیبیل
 لا  سی شمع گتیریب، کولشدن توخوندوقالری نئچهقیزالرین بیر 

لری یاندیراندان سونرا بختالرین ایچینه قویوب یققایاوالن  اؤلچوسونده
قدر  بو ب،ر. یول گلیالآچیلماق اوچون گادارین سویونا بوراخاردی

رگیندن گتیردیی تاپ تاپان چؤ هرهاندا اؤزلری ایله چاباالردان سونرا آجیخ
 الر.دیرباشال یههئمی بیر آز پایالشیب،و یا بایرام شیرنیسیندن 

سویون  بیر آخر دفعه اوالراقدن ق بیلمهگادارین سویوندان دویما
بیر اللریله  ،آچیبباشالریندان  یالریناچادر وباوتورکناریندا چونبلمه 

للری سربست قاالن ا  دیزلرینین آراسینا باسیب و  ایله الریانی قوجاقچادر
بیر آز دا سودان  پیب و سونداهـ سککیز دفعه سو سیئددینه زلریاوایله 

اوزلری اوشویوب و دوندوغو اوچون هیجانال تئز  رالر. سونایچردی
 یب ویقوروال یله اوزلرینای ریالاگادارین کناریندان قاچیب و کناردا چادر

 .الرردیحکم اوکاالؤمیه، دئ لرایسینسین
. بعضا  لرسوزردی گؤزلری ایلهدان قیزالری اوغالنالر آنجاق اوزاق
، الرگادارین اوستونه آتاردی الری تاپیب،اونالر یئردن صاف داش
.  بو گئدیردیللی ـ دیللی چوخ  اوزوندهسویون  گؤرسونلر کی، کیمین داشی

ائودن آناالری  و گون چیخان طرف یومورتا و اردیچیخ تزهگون  ختدااو
. گونون اردیقیزارین اوستوتک رکلرـ تاپان چؤیشیرن تاپ تندیرده ب

، دردی کیهبنز آلووالریناقورو اودونون یانان کی بولودالری یشیغی گؤیدها
 لر.ردیس ائدیال حهامیلیق یاوزاقدان چوخ آز ایستیسین
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 دوشندن سونرا یوال دوشوب ر یوالگیل ده قیزالارسالن و بارات
اونالردان  ردن قیزالردان قاباغا دوشوب، هردن دههالر. دیریه باشالهگلم

لرده هم قیزالر الر. بو یاخینالشیب، قارشی گلمکردیگئری قاال
بیر نئچه کلمه  یونگول ائدیب،ـآغیرالر قیزالری ، هم اوغالنالریاوغالن

آلتیندا  الرینانتی یورغشهرین هامیسی ایس. الره آتاردیبیربیرـز ده سؤ
. ساچمامیشدی یشیقا هرین ایچینلالر. هله گونون ایشیغی ائویاتمیشدی

کی، گونون چیخماغین باشالرینا چکمیشدیلر  یالرینانچوخالری دا یورغ
ان یاخشی دین سویوغونیائش یینتایس انین آلتینداکییورغ الر، چونکیسیندان
گادار کی، لر دیزبیلم هئچی یوخونون ایچینده ئددلر یکیلر. ائودهردیبیل

 یولوندا نه خبرلر وار.
گون چیخمامیشدان  آخشامیشنبه کی، چر لرشیتمیشدیئگیل ابارات

ا  ،اوغالنالر و قیزالر گادارا گئدرلر الر. هر ایل اونالر یوخویا قاالردیآم 
الر. دیازباخمیس ایله حسینه آیری بیر اونالر قیز اوغالن مساله هله

لر. گولردی  دانیشیباونالرال یب،تانی یکی قیزالرین هامیسینهدکوچه
ا  الر چوخ آز ایدی.دیغی اویوناوینا بیرلیکده ینالر و قیزالراوغالن آم 
 بیرلیکده یاویونالرین «خسترچین»و « گیزلن پانج» بیرلیکدهاونالر  هردن

س یح رفرقلی بیبیره نسبت آیری و ـ لرینده بیر له نه اورکهالر. هاویناردی
باشقا بیر ماراقالنماقدان جه سادهدن کنه ده گادار باشینا گلم یارانمیشدی،
دالینا ین الربؤیوک اوغالن اؤزلریندناورادا اونالر . اوالردی مقصدلری
 .الرالردییامسیلری ایش رن، اونالر گؤدوشوب

و پارالق تمیز ترشالوار چوخ ت ـ وئیدییی کگ ین افسری پالتارالبارات
لرین دا دؤنگهنایدای. شهره قسبت تام باشقا ایدییایدی و او بیری پالتارالرا ن

. ایشیغی قیزالرین اوزونه ووروردوالشاندا گونون بیرینده قیزالرال قارشی
لینده نی ا  کوزه ،ا ساتاشدی کی«اولدوز»قیزیسی بیر لحظه گؤزو اؤز عمی

باسدا یدا باراتی بو ل «اولدوز»اونو چینینه آلیب.  ان یورولوب ودداشیماق
 وتموشریندن تگؤزلبارات  اندالرینه ساتاشبیرـ بیرری گؤزلمیشدی. گؤرمه
  :یه بیلدیئبیر کلمه دیالنیز ریدی. او ینه قدر بیردن موم کیمی ا  یهاور

 . «سنئدیرسن بوردا نه ا ،اولدوز ،قیز»ـ 
 دی:ئوورا د ـاو دا نفس وورا

 .«سو دولدورام ،ده گئتمیشم گادارا من» ـ 
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ائله  آنیر . باویانمامیشدیر حیسله ئسبت بیاولدوزا نا داونیه قدر یایند
شیغی ی. گونون اینین ایچینه جومدورینین درینلییگؤزلاولدوزون  ،سنبیله

لر رنگینه سالمیشدی. اونون ولباهاردا چیخان گ یرینین رنگینگؤزلاونون 
یویاندان سونرا هم تمیز و پارالق اولموشدو، هم ده  زو ده گاداردااو

ا دان قان چاناغی کیمی قیزارمیشدی. سویوق الری قاولدوزون دوداآم 
یاراق ینی داشکوزه یزی و سولو اولموشدو.لو کیمی قیرمویئتیشمیش ه

کیمی  سیندن آغزی چیچکهفس ووروردو. اونون نفنـونلوغوندان نفسیورغ
یختیارسیز ا آن. بیر ونوردورلری گؤکیمی دیش اینجیایچیندن ، آچیلیب

 دی.تهایس جوموب ـ باتماقه ریندلگؤزاونون  ،یئمک یاولدوزون دوداقالرین
الرینین بندین باغالماق الردان سونرا باشماقدویغویارانان بو دا بارات

س باراتا یحفرقلی بیر  هئچ دااولدوزییا قالدی. آما هامیدان دالاسینا باهان
تزه بارات بیر آز اوجالیب و اونون  ،ردو کییارانمادی. او گؤ گؤره

ین دوداغینین ، باراتردو کیخوشو گلدی. حتی گؤپالتاریندان دا 
 ئهی دامجیلرینین اوستونده سویوغون شکی قاراالن توکاوستونده

زون ، بارات اونا باخاندان سونرا گؤدی کیهلئس ایح آن یب. او بیریباغال
 یئره تیکدی. یرینگؤزلو  بقاچیردی

. هردن اولدوزون دیبیلمهچاتدیغینی ئوه ابارات داها نه زامان 
ین الری باراتایله دوداق الریده اونون یاناقی و هردن رینین درینلییگؤزل
 سیکهلهت، ترـ فره باشیندا هامیدان تئزونونه گلیردی. بارات سرینین اؤگؤزل
ی اوچون لرده بایرام تعطیلمدرسهسونرا  قورتاردی، یسینوبحانهص
 ینلرتعطیل ،میردی کیهت. او ایسگئتدییازماغا لری یلمیش مشقروئ

الری گلندن سونرا واختین مشق یازماغا  قارداش، وصوصاخ ،یندهشیرینلیی
 ئچیرسین.ک

میشدی. هیمئپالتارالرین گ تزهیه چیخدی. او داها ناهارا یاخین کوچه
یدی. گون اورتایا یاخینالشمیشدی. اینینده پالتارالری ا  کی گونده ،او

الر. بارات اونالرا باخماغا مجبور ردییده اوینایهامیسی ائشیک الراوشاق
ان جادقاباقاؤز آراالریندا  وهر اویونالری اوینادیق الراوشاققالدی. چونکی 

بو یدی. قوربان ا تی وارؤلوشموشدولر. باخماغین دا اویناماق قدر لذب
  «، به سن هارداسان؟اوغالن»: سلدیهطرفدن س

 «.مشق یازیردیم» دئدی:بارات دا 
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چوخو بیر ین الراوشاقلرینین یازماسینی خوشالمایان مدرسه مشق
 .لردیتصدیقله و زونؤین بو سآجی گولوشله بارات

اونالرا  ،اوینایانالرین باشی اوستونده دوروب «مرمر»ا ریبیر س
بیرـ یله اله ییاریم متر فاص ـیاریم متر الرییرانلیقبیر ق.  ئتدیتماشا ا

ال قاباقکی خطدن ایکی بارماقسونرا  ،جا دیک دوزوبندالیسی ینینبیر
 یباشالیان اونالرین بیرین الر. اگرمرمرلری اونالر طرفه دیغیرالدیردی

مرمری اونا ساری  ولی آلما اشانین یسالسایدی، او بیریسین ووروب
 دی. اویونقایکینجی نفر باشالیاجا ،یدیس  بیلمه دی. اگر ووراای دیغیرالتمالی

 ردی.سینه داوام ائدونجایا قدر بئلهوورول قرانلییبیر ق سونونجو
ات دا بادام اوینایانالرین قیراغیندا بیر ساع اوندان سونرا دیوار

میسینین ین هاالراوشاق ویاخین اولدغو آیی اویونالرینا باخدی. بایرام 
الر. ردیایاوینا چوخ اویونالر کیمی ومارقلرینده پول اولدوغو اوچون یبج

 «جوت»یا  «تک»یله بیر خطین دالیسیندان افاصله مئتر بادامی دا یاریم 
، او بیری جوت اولسایدی لر،یدیه اسئالر. تک دردیابیر آتبهیب، بیریئد

 و او البادام دولوردولری ینین جیببیر ،نردیرنفر اوداردی. اوندا گؤ
باغچادان  سی دهین بیر نئچهالراوشاق .دیان بوشالیربیریسینین جیبی بادامد

 «نجآغاـ جنآغا»)پیلله دسته( یا « چیلیک آغانج» ،سیبهل آغاجی کا  
 الر.ردیایاوینا

گیل  ردی. باراتبوشاالـ یاواش یاواشکوچه  ندهتیشئی یاختناهار و
 . جکهراندان گلهئالری تایکی گونون ایچینده قارداش ـبو بیر ،لر کیبیلردی

وبح الری صالمیشدی. کوفته ساالن زامان آناآناالری ناهارا کوفته س
 هردن ،زوؤا هردنتیریب هاونو گ ،تی آالندان سونراقصابدان مال ا   گئدیب،

دا اونا سوغان سونرا بیرآز  ؤیوب،نین اوستونده دداشیا ت الراوشاقده 
یرده دویو، او گ کی، لررردیئن سونرا اونو آناالرینا ودی ندن دؤتزه ،قاتیب

سین. آتاالری لری قاتیب، اوندان کوفته دوزلتک و باشقا شئیلپه، ساری کؤ
اینار چای اونون یندن سونرا بیر قئئوه گلردی، ناهارین یناهارا ادا هر گون 

دا  داناوراو  روازایاادن دطیه حیئللهیـیهئللهزون یاوستوندن ایچیب، اؤ
، «نامازیمی دا دوکاندا قیالرام»، یردی کیئباخا دوروب د ـه باخایشیئا

 .یردیوال دوش سونرا
 ن وویورغبیر آز  الری دولوب،ینین قارالراوشاقندن سونرا ی  ئی

 یههیندن سونرا بیر آز دینجلمایچ یالرینالر. اونالر دا چایردییوخولو اوال
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ری، گؤزل «اولدوزون»، بیر داها الر. اوندایدی کیردیمشغول اوال
یه باشالدی. هین گؤزونون قاباغینا گلمالری باراتالری و دوداقیاناق

، بیر سن کیاؤزونو دانالماغا باشالدی. ائله بیله بارات اؤزو اوتاناراق،
دی. ای لیهمهگادار باشینا گئتم ،ردی کییله نظرینه گل. بئرناه ایش گؤرووگ

ری اونون وجودون موم کیمی گؤزلبو فیکیر اونون یادینا دوشنده اولدوزون 
اؤزونو لرله یشیب، باشقا بیر شئیهکرین دیفردی، یچالیشردی. تئز یریدا  

یر نفر یئردن اونو ب ،ندورورده بیردن گؤلهیسین. بو فاصدوموک ائت
بارات اوزاندیغی یئرده . «، قالخ آیاغابارات، بارات»ئیر: د اوناترپده ـترپده
 میشدی.یب، یوخویا گئتیوخالی

کاالماغا باشالدی. سونرا تئز واو گؤزونوبارات تئز قالخاراق اوزـ
ق شییهاوا اله ه ..دیغیندان آرخایین اولسون.واختا قالمابئ کی،دی یه قاچشیئا

نو بیر آز کئی ات قالیردی. یوخو اوایدی و آخشاما بیر نئچه ساع
نین آلیشمامیشدی. بیر طرفدن کوفته اتماغاناهار واختی ی ،میشدی. اوائله
سی اونو یوخویا گادارا گئتمه او بیری طرفدن سحر تئزدن قالخیب، ،ییئمهی

 آپارمیشدی. 
 هئچده گیلدن کوچهمدی. ارسالن و بایرایه قاچکوتون گئیب، کوچه

کوس »ال الراوشاقبیر دسته  ،ردو کیؤقوربانی گیالنیز دی. گؤرمه یبیرین
ه یر دستده بیر جوال قازاردیالر. بردا اونالر یئیر. بو اویونیاوینا «نجآغا
ال توپون ایستردی و او بیری دسته آغاج ماقجوالیا سال )کوسو( آتماقالتوپو

له سینین قاباغین آلماغا چالیشاردی. بارات چوخ زحمتجوالیا دوشمه
ارسالن و  ی، اونونالکئتدی اه چکیب مجبور یشیئربانی اویوندان اوق

 .یه گلسینمهتجا گئنبایرامین دالیسی
ردی. او ییهیه بنزنین دؤشونده ایکی مرتبهئولری تپهگیلین اارسالن

، اونالرا خبر وئردی کی سینه بالکونا چیخاراق،هیوخاریدان بونالرین س
ون اـبئشییه و بیر رهندو ایچؤ. او دییه چیخاجاقشئدیر و ایندی اائوده
ه یینینده ائشیالری ا  زه باشماقیمیش و تئپالتارالرین گ تزهدن سونرا دقیقه

پالتارالری  تزهلر. او دا دیتجا گئنین دالیسیچیخدی. اونالر سونرا بایرام
 ییشیب، ائوه دؤنوب،هد یدا فکیرلرینقوربان ینینده چیخارکن بارات و ا  

 لر.یشدییهد یپالتارالرین
الری قدان توپالدیقاباق باتماسین دئیه، چوخ احتیاط ایله پالتارالری

 باشا دوشموشدولر تزهالر. اونالر ماغا باشالدیره چیخایالری ائشیاودون
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ب لوؤآلتی کومایا بـ الر. اودونالری بئشقدر چوخ اودون توپالمیشه ن، کی
لر. ردیییهگؤزل. اونالر قارانلیغی حاضیر اولوردوالرماغا الونالری اوداو 

سینا گرک شال «باجا ـباجا»نین ، گئجهله ده یادالرینا دوشوردو کییبو فاص
چونکی  .یدیا ری راحتالاونالرین بو بابتدن خیال الر.رالسینیحاض

 یدی.ا ری واراللقیشدان اونالرین هامیسینین بویون شا
الشیردی. اوا دا سویوقه بیرلیکدهال آخشام قارانلیق یاخینالشماق

سینده هورؤالرینی بویونالرینا دوالیارکن اودونالرین دلشا الراوشاق
 یاواش ـیاواشهامیسی ـ الر، آناالر و آتاالر اوغالن ،الر. قیزالردوالنیردی

 قاالبالیق نی بو قدراخت کوچهو هئچگیل الر. باراتیه چیخیردییشئا
 و یاراشیقلی گؤزل یب،یئگ یپالتارالرین تزهلر. هامی دا میشدیهرمگؤ
ئییلدی. اودونالردان تی داخو ونوردولر. داها زامانی یوباتماقرؤگ

یا یالر بیر آز دالالر. سونرا اوغالنباشالدی الماغااود قاالدیقالری تونقالی
ین اودونو قیزیشدیرسین. اودونالر بوغدا ریئل اودونال کی،لر چکیلدی

. آلووالر وئریردی سیهس یرتچـیرتسوتولونون یانماغی کیمی چ
 ووونلآ. قالندیریردیشیتام اینی الری کوچهیشیقن ایجا اونالرقالخدیق

وجوم گتیریردی. الرین اوزونه هیاخینداکی بیرلیکدهله ای یتسی ده ایسهس
 یالرینین و جانلرا لل هامینینیسی تهاوادا اودون ایس سویوق

 دیریردی. یشقیز
 ماغانکس اودون اوستوندن آتال هئچلرین اوجا اولدوغو اوچون شعله

 وارسالن تو، اردو کیمیردی. بیردن بو حالدا هامی گؤئلهت اجورع
ون اوستوندن ناو (کیررتگ)هجوم  یوموالراق تونقاال بیرینجیچکیلدی و 
تیل باآتیل »جوم آپاردی. وه تونقاالایکینجی و اوچونجو  یب،یآتیلماغا باشال

ق بیر قاراچوخا کیمی لری یاراراعلهؤو شا. «، بختیم آچیل چرشنبهچرشنبه
الریندان چدی. اونون ساچئکاو بیری طرفه  اونالرین آراسیندان اوچوب،

 نمیشدی.سی آالزالبیر نئچه
اونالردان سونرا بارات و  ،ورباندن قاجال وئرمهجا میناونون دالیس 

 ـسهس ه قاریشاراقبیرـ بیرهامی  الر. سونرابایرام دا آتیلماغا باشالدی
دن آتیلماغا اوستون تونقالینهر کس بیر طرفده بیر  .لرردیئسه وهس

ا ، ندیائسی بیر آز علهؤباشالدی. اودون ش ، اونالرین ریباودونالر کؤزهآم 
الر. یسی چوخالیردی. بو زاماندا قیزالرین چوخو دا آتیلماغا باشالدیایست
دوشدو  کویـهایده بیر هکوچ«. باتیل چرشنبه، بختیم آچیل چرشنبهـآتیل»
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لری آچیلماق اوچون هانسی تایی یوخ. هامی بیر هیجان ایچینده بخت ،کی
وندن ون باشیندا توپالشیب و اودون اوستاون ،باشی خلوت اولورسا تونقالین

 الر.ردییآتیلماغا باشالی
او دا بیر کوما  اولدوزا ساتاشدی. ین بیر داها گؤزوتابوردا بار 

ؤز اوخویوردوالر. اودون س گوله اودون اوستوندن آتیلیب،ـگولهقیزالرال 
یی اونا قیرمیزی کؤینه آرتیرمیشدی. قاتین مین لییگؤزلاونون  اد آلووو
 ین و بوغازینی کؤینک توتموشدو.یاراشیردی. بوتون یاخاس گؤزلچوخ 
اورادان  سانکی. رینده اویناماغا باشالمیشدیگؤزلاونون  یوالرولآ اودون

ـ قاه چکیب، سلر ایچینده قاههاونون س لر.میشدیبیر تاالر تاپا بیلمه ؤزلگ
دیردی. هینی تیتریهین اوربارات لردن ده آرتیقموسیقی گؤزللری گولمه

الری الله کیمی و هاوانین سویوغوندا اونون یاناق یسیندهلرین ایستعلهؤش
اونون وجودوندا  یومولوردو.ـآچیلیبنچه کیمی ؤالری قمیش، دوداققیزار

ا بارات گؤرمک اولوردو. آم یدادین، حیات و یاشاماغین یکلگؤزلبوتون 
ندردی رک، تئز اوزون دؤکیمی دوشونه رورؤناه ایش گوبیر داها گسانکی 

. بیر ده اونو دویدونه  دا نه اونو گؤردو، بیری طرفه گئتدی. اولدوز و او
او چوخ تئز . کیریدیی لریب و ا لریی موم کیمی ا  یین اورهداها بارات

وام انین ایچینده اودالرین اوستوندن آتیلماغا ده گلیب، یئنه هامیزوناؤ
 .ائتدی

یزی قیرم . اودالر سؤندوکجهآجیخیردی هامی یورولوب داها ارسون
 یاواش ـیاواش. کوچه ـ گئده قارالیردیوا گئتازلری یئرده قالیردی و هکؤ

ائوه  الریندانالردان بوشالدی. سونرا آتاالر اوغالنقیزالردان و خانیم
ئوه و اسونرا  چکینیب،ر الر دا بیر قد. اوغالنلرییردیایسته یلرینمهندؤ
لریله قرارالشمیشدیالر بیربیرـدان قاباقنوردولر. اونالر وفره باشینا دؤس
هامیسی اونا گؤره  لر.دیلیهیا گئتم«باجاـباجا»شامدان سونرا  ،کی
یه شیئ. بارات ادیرالرمالییه چیخشیئا یبیئی یلرینیئمک شام سیکلههتـمتل

ن اورادازی شالین یرمیلرینه ساتاشیب و بیر قان گؤزو پنجرهچیخماد
 ردو. گؤ یلالنماسینسا

 باشالدی:  هیمهبیر یامان دئتئز 
 . «اونون شالیدی ،اودو باخ آی .............. ارسالن،»

آناسی «. نه بیلیرسن. مین نفرده او شالدان وار» :باشالدیآناسی دا 
باشا دوشدو بارات شالین باشینا بیر نئچه دنه شیرنی باغالدی. ائله بو زامان 
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ال چالماق« فیشقا»ده ایکی دنه یه قاچدی. کوچهیوبانیب. تئز کوچه کی،
ر الر. اونالرین فیشقا چالماقدا مخصوص بیلرینی تاپدیبیرـ بیراونالر 

اوچون تاپماق  یلرینبیرـ بیر فیشقا اونالرین جوریدی. بو ا هاواالری وار
 ایدی. عالمتالری بیر  الشدیقیاؤز آراالریندا راض

الرین هامیسی یا لدی. دامییئچتین د هئچ ده الرین اوستونه چیخماقدام
 الریندا دام الراوشاقیه دایانیردی. ری تپهال، یا دا دالییدیابیر مرتبه 

و ا چیخماغین یولونیالردان یوخاریدام لرینه گؤرهقارالرین تؤکمک
رده پنجره ائول دان و باجا اولمایان«باجا» ردهائولباجا اوالن لر. ردیبیل

 بیر ائوده سالالناندی. هر ریانماغا باشالاللبیر ساالر بیربهلقاباغیندان شا
. داما رالباغالردی دانولغو، شیرنیدن و یا ن، پولدانآلمادانشالین باشینا 

سالیب و  الریناباش ییا قیزالر چادراالرین الراوشاقن یهچیخا بیلم
 الر.ردیقاپیالری چاال یوال دوشوب، قاپیـبوتون توتوب، قاپی یزلریناو

سی کیمدن نه و نه قدر ائوه دؤنوب و چرشنبه گئجهقیزالر تئز  سونرا
شیرین ـیه شیرینئیـیهئاونالری ی، یبئیدلرینه بیربیرـالرینی آلدیقبایراملیق 

 ـ دیوارالردان دیرماشماغا مشغولدام الراوغالنآما گولوردولر. 
قاراچوخا کیمی ردی و دن گللری کوچهسهس یالنیز. اونالرین الراوالردی

لر قاباغیندان دا پنجره یا رین قاباغیندان،الیوانئاالردان و الری باجاشال
 بیئیی یلرینالری شیرنیلری زامان آلدیقاونالر اوشودوکردی. لالناسا
 الر. ردیارین قیزدیرللیسینده ا  کی اودون ایستدهئشیکا

ده کول و ردی و اودالرین اوستونش آزاالاوایـیاواشسلر هلرده سکوچه
وزون و سرخوش گوندن سونرا ردی و شهرین هامیسی بیر اایباشال توتماغا
یوخونون ایچینده آنجاق بیر ایتین  لر. اونالر شیرینردیگئد یوخویا الهامیلیق
بئله بیر لر. او دا ردیشیدئا یینیهسله هوورومهالردا بم و اوزون ساوزاق
 «.ردیقوروجوالری اویاقشهرین  ،یاتین کی دینج»، ردی کیرخبر وئ
 

**** 
 
ماق آل یی اوچون سودسحر یئمهین آناسی اونو بارات تئزدنصاباح   
 و رشید قارداشینا چاتدی و اونو قاتیقگوج گؤره. اونا دیاویادا بیلمهاوچون 

، اما اونالرین آتاالری ایدی لری یوخمدرسهین الراوشاق. ماغا گؤندردیآل
نامازین قیالندان  بح گون چیخمامیشدان قالخیبویمی صکائتدییی عادت 
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زویله اؤر تئزدن سحرل یالرینقارداش «پیروز»هله اوشاق اوالن سونرا 
شیرین دانیشاردی ـ ال شیریندال اوشاقباگزدیرردی. او دالباخچادا آپاریب 
لری شئیلردن لردن و باشقا گؤردوکالردان، گولکی قوشدهئورهو چ

الرینا قوالق ماراق و هیجانال آتاسینین دانیشیقدانیشاردی. پیروز دا 
 آساردی.

 دان قاتیق آلیب،لالوبداع قاپاندا صوفوؤنوب گلن زامان رشید اونالر د
وندن بیر استکان داغ چای اوست ،ئییبرک یچؤـائوه گلمیشدی.آتاسی قاتیق

انی یریب، یورغن رشید بیر داها یورغان آلتینا گدوکانا گئتدییی زاما ایچیب
 باشینا چکیب و یاتماغا چالیشیردی.

ت یاتسین. ااحر ،ویموردویشیق دوشوردو و اونو قزونه این گؤبارات
ی. پیروز دا شیدیردئا یسینهدان آناسینین سچایخانااو بیری طرفدن ده 
گولوردو. بارات آناسینین  ه چالیببیرـ بیرالری قاباغینداکی اویونجاق

 یورغانین آلتیندان قالخماق گؤرهرموشدو. اونا آز گؤچوخ  یاوخوماغین
 آساردی: یاالندان یوموب، آناسینین اوخوماغینا قوالق وییب، گؤزونهمایسته

 ،یران گزرئداغالردا ج
 ،زریاغین داش ا  ل آا  

 ،میشمئیلهمن یارا ن
 .یار مندن کنار گزر
 جیرانیم، ترالنیم،

 هاردا قالدی گلمدی،
 ...دیهقاش قارالدی گلم 
شاد  زامان هئچ ،اوخوسایدی دا ت اوخومازدی،واخ هئچ آناسی یا 

 . ییردیهگؤزلیرانالرینین یولون ئجماهنی اوخومازدی. ایندی ده 
دؤزه یاندان سونرا انین آلتیندا ساخالیورغ ود ت اؤزونوبارات بیر م

ایله  ترالن»س چوخاالندان سونرا هقالخدی. بیر باالجا سییب بیلمه
ان ده بیر دست یورغ سیالر. اونالر ایکییوخودان قالخدی «مارال»

 الر. ین ایچینده یاتمیشدییدؤشه
ا یسا و صاف اوالردی. ترالنین باشینین توکو ق لری لین توکامارآم 

لر یوخودان بحواوالردی. ص قالین و چوخ زامانالر دوالشیق ،اوزون
 دی.ای ماشالیاالپ ت راندا اونو یوخولو حالدا او قیرجینلی باشیال گؤرمکدو



70 
 

قویودان سو  اوراداگئدیب،  طهی  دوراندان سونرا ح  هامی یوخودان 
 طهلردن حییلله. پایدی یومالیونو گؤز ـاوز ،ری دولدوروبالچکیب آفتافا

وشو باشیندا اویانیب ه تامام زامان داها آدامین یوخوسو قاچیب،دوشن 
ین طحی ،آفتافایا دولدوروب رکاولوردو. قویونون سویوق سویون چکه

ـ ل ا   هیلا سو سونرا همین سویوقگلندن آیاق یولونا گئدیب ـ بوجاغیندا
سحر تئز ، هم ده دیقالمیر اثریوخودان بیر هئچ یویاندان سونرا  یاوزلرین

ی طئیندن سونرا گئدیب ی یینیئمه الر. ردیییه باشالیهسوپورم ،بیی سوالیح 
الری قویونون کنارینا ورتوالندان سونرا قابق ییندنسحر یئمهدا  آناالری
یه هالری سورتمال قابوناون ،واق قوپاریبسویکه دیواردان بیر ت آپاریب،

رین قاالن اماوار آز دا سیسویا چکندن سونرا ب الری یویوب. قابباشالردی
سی ان قیزالر دا هرهم. بو زایردکنار سویوندان اونالرین اوستونه تؤقای

. اونالر الرردییایه باشالمهتی سوپورطی  ح   تئز تئزـبوجاغیندان ین بیر حیط
چوخ ماق اوچون ا قالمایدن دالیبیرـ بیر چوخ جیددی توتاراق یلرینایش

  الر.چالیشاردی
دن وبحرلرینه جومموشدو. او صیکیز فؤا سانکی الری یویاراقآنا قاب

 دایم زمزمه ائدیردی:دیلینه دوشن ماهنینی 
 ،ترالنیم ،جیرانیم

 ،هاردا قالدی گلمدی 
 ...قاش قارالدی گلمدی

لرین اوستونده اوتوروب پیلله طی سوپورمکدن قورتولوب،قیزالر حی 
الر. آنا دا ردییناییلریله اوبیرـ بیریب و یایپ دوال االرینبارماق
کی شیردی. بارات دا گوندههسینی فیکیرلناهارا نه دوزلتمه یاواش ـیاواش

 ی دوشونوردو. ییه گئتمهشیئا ئیب،گ یپالتارالرین
ا تورموشدولر. ؤه ایشیئخوروزالری ا و تویوق رک ؤچله ههقازالر آم 

الر. رشید تئزدن ائودن یاتمیشدیریب ئگونه و یزلرینؤدامینین قاباغیندا ا
آغاجی دوزلدیردی. هامی للینده بیر ا  ا   وختای دا بیچاقمیشدی. اییه گئتشئا

یکره ف یب،ئدنی زمزمه اماغیندان سونرا اونون او ماهنیاوخو لیآنانین غم
 . حالدایدیبیر ماسیندان آغیر و غمگین جوم

شدولوغومو وئر، وننه، م ننه،»یغیردی. ن چوختای حیطدبیردن ا
ئره ی ییهر نهاوالن لینده آنا ا   ئشیتمکلهسی اهبو س. «لرالریم گلدیداداش
بیر ده اؤز ایتیردییی باالسینی گؤرموش بیر بؤیوک مئشهبوراخدی.  ـآتیب
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ختیارسیز یرندن سونرا االری گؤدی. اوغالنیه قاچشیئکیمی ایران ئلی جهد
 ورعتله دؤیونوردو. دیلی دوالشمیشدی،ی سیهاونالری باغرینا باسدی. اور

 بو ایدی: ین بیرجه سؤزان و دویوال بیلمهمیردی. آغزیندان چیخبیل دانیشا
چوخ   ،آلیب یلیندن چمدانالرینالرینین ا  داداش الراوشاق «.مممباالالریم»

 لر.سورویه چکیردی ـزحمتله سورویه
باشقا  لیب،ه گهزونره یاخینالشانا قدر آنا بیر آز اؤللهلیپ یاواش  ـیاواش
ک هاور. «باشیزا دوالنیم»، «قوربانیز اولوم»ردی. تیهدیلینه گ سؤزلر ده
عادی حالینا  رنگیسود کیمی آغارمیش زونون ده آزالیب، اؤ سیدؤیونمه
 الراوشاق ه باشالدی.یهالری گولمه دوداقتز ـهتز باشالدی. قاییتماغا

دیر. اونالر یاراشیقلی گؤزلالرینین پالتارالری نه داداش ،ردولر کیگؤ
 دا یالرینساچحت ی  ،صاف و تمیز قیرخیب یالری اوزلرینداداش ،ردولرگؤ
 و واکس وورولموشدو.دیر گؤندنالری ییبالر. اونالرین باشماقدارا
یه یرهاونالرال برابر ایچ کرهلینه و اوستونه سورتا   ینداداشالرین یزلریناؤ

هامیسی اورایا  اوتاغینا آپاراراق قوناق یالرینالرین چمدانلر. داداشگلدی
 دولدوالر. 
الر دا تئز . داداشتیکمیشدی یرینگؤزلالرین چمدانالرینا داداشهامی 

لردن هدیهلری دان گتیردیکهرانئتسینه رین ایچیندن اونالرین هرهلکیف
 اقراضی اوالر ایله لیک بو هدیههله الراوشاقلر. وئردی بیرینی
بو  الر.ؤزلرینه قوالق آسیردیاونالرین س فخرلهو  سوزوب یالرینداداش
ران دا یاوندان ایکی ق وختای قاچیب دوکاندا آتایا دا خبر وئریب،ده ایلهفاص

ن آتا دا دئتیشمهیاختی ناهار و ردوک،گؤ گؤرهآلمیشدی. اونا  موشدولوق
و. هامینین اوزو و اؤپود الری باغرینا باسیب،ئوه گلدی. او دا اوغالنا

 تامامیلهکوت وکی سقاباقات بوندان امام وجودو گولوردو. بیر ساعت گؤزو ـ
 یالرینقدن بارمائشیکاختای دا وا نموشدو.ؤشنلیک و شادلیغا د ییشیلیب،هد

یه شیرنیسی بامی پولو ایله رانیدا ایکی قرییه گیردی. او هچای یاییالیاـ یالی
لرله او بیری ،یه گلسهیرهایچ بیردن ،میشدی کیئده یئشیکا آلیب،

 سین.ماپایالشماغا مجبور قال
 ررسمی ت تاپدی. دوزدو یبایرامیئنی ایل  رینده داهاائولگیلین بارات

ندن بایرام بو گو ،کیسانا بایراما هله ایکی گون قالیردی، آم ،کی
قاز  گؤزلبیر  دی نه زامان و نه جورهبیلم هئچ «خاور باجی»باشالمیش. 

تکین نککپهالریندان دا شادلیق ، قیزالرتیله شوربا دوزلتدی. البته کیا  
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لر. ترالن مک ائدیردیؤآناالرینا ک سینه دوالنیب،دؤوره« والورون»
قالین  ـامکی، بو قالیردی یسلههسرک اونو هینی چکتهداداشینین ا   سولئیمان

ترالنا باخان زامان ترالن اونا نئچه  سولئیمان. ایچینده اونا طرف باخسین
مال یدی. او ارستده گیزلتدییی بیر صفحه کاغاذی گؤالرینین ایچینکیتاب هفته

اونون  رندن سونراگؤدا اونو  سولئیمانیگیرمی آلمیشدی. درسینده ا
 پدو.باشیندان اؤ اونون سی اوچونمهینسئو

ر سفرین اوزونلوغوندان و یولون خبرلریندن ر بیر قدالاوغالن
والرینا جواب غالرینین سورالری و باجیقارداش هقدر دبیر  ر،الدانیشدی
 ،دی کیاوام ائدیردی، آناالری اونالردان ایستهد لر. دانیشیقوئردی
آچیب،  یالرینالر دا چمدان. قارداشالرچوخ یورماسین یالرینقارداش

قدر ، بیر شیرینی چئشیدلی لرده اولمایان نئچه قوتوایچیندن بیزیم طرف
لری فرهوگیلین ده بایرام سلر. داها باراتزلریله گتیرمیشدیئیوه ده اؤم

 تکمیل اولموشدو. سی کیمیفرهونین سهامی
 هم ،یه اویناماغاات بوراخیب، کوچهراح یرینالداها قارداش الراوشاق

 .الرقاچدی ماغاهامیال پایالش یالرینین گلمه خبرینقارداشده 
 الراوشاقو هامی  ردیلیاوا دا گونشه بایراما ایکی گون قالیر، 
هم ده یومشاق اولدوغو اوچون اونالرین  ر. یئر قورو،رالیایده اوینکوچه

، اویونو «جنچیلیک آغا»و یا  «جنآغاکوس»و  «جنآغاـ جنآغا»چوخو 
رشید یولداشالریال ن پالتار گئی   یونالر. یردییاناوی «خسترچین»دا  قیزالر

یدالری و ز یاشوختای، ترالن و مارال دا اؤ، ااراتب ر،دوالنماغا گئتمیشدی
 اویناماغا مشغول اولدوالر. لهیتوشالری اـتای

 ،ه چیخیبیشیئا بیرلیکدهخوروزال ـ وبح تویوقهر گون ص الراوشاق
بیر طرفدن گیلین بارات الراوشاقلر. یردنییه دؤرهایچ بیرلیکدهاونالرال 

 ندارینین قاباغیائول لیق اوالنلیق، او بیری طرفدن ده بؤیوک آچیقباخچا
و یا  محلله« گونبز قاباغی»بیر آز اوزاقدا  ندا. اونالررالردیییاوینا
 ئله اویناماقنین قاباغیندا اید قاباغی محللهیدی. مسجاسی محلله« خرمنلیک»
 ،یبئدلرین بیرینه گاو بیری محللهاونالر دا . بونا گؤره ایدی یدانی یوخئم

 الر.ردیییاوینا اورادا
 دی. اونون آدی درویشای ین بیرینین آدیالراوشاق «چوالق درویش»

ایدی و یول گئدنده بیر یسا الرینین بیری او بیریسیندن قآما آیاق ،یدیا
ز ؤا ااون الراوشاق .قالخیردی الیب ـقیس یوگ آیاغیآیاغین چکیب، بؤ
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ینده سلهسهزونو لر. البته اونون اؤدئیردی« چوالق درویش»آراالریندا 
« چوالق درویش»آدی  لریله اوالندابیرـ بیرا الر. آمچاغیراردی «درویش»

. او ایدی تایی یوخ ،دی کیای سیبیر اود پارچا «چوالخ درویش»اولوردو. 
ت اوندان بیر مقدار بارا ، آمایدیا دا کیچیک ایکی یاشدان بیرـ بارات

 ردی. گز   اوزاقچکینیب، 
 شیب،هزللریله سؤبیرـ بیراونالر نئچه دفعه ده مدرسه یولوندا گلرکن 

 نیلر کی، هامی کیمیه سؤز وئرمیشدیمهلریله گولشبیربیرـونبز قاباغیندا گ
بئلین  ین«درویش چوالق». بارات نئچه دفعه اولدوغونو گؤرسون گوجلو

یغی اوچون اداولمجا ندالیسی ـ داالشواعدازامان  هئچسایدی دا، یئره وور
  یه چالیشاردی.هگزم ن اوزاقااوند

 لیب،هد یکورتانین قابیغیندا بیر نازیک دئشیوم «چوالق درویش»
لیب هگ رایب دولدوراردی. سونئدپیلته اـاققیزی پیلتهآغ س هاونون ایچین

ال یومورتا الراوشاقین هسینده بونون بو کلکین بیلمللهگیلین محبارات
ـ اون یومورتا ئشننده بئوه دؤااردی. آخشام اود دؤیوشدوروب، اونالری

یه زامان او اوینایان دسته هئچزویله آپاراردی. بارات اودوب، اؤ
ایدی و  ا شهرین ا ن مشهور قوماربازیآتاسی د قاریشمازدی. اونون

ده اونون آتاسی  مار اویناردی. هموال چوخ قالراوشاقده  «درویش»
 عا یازاردی. واولدوغو اوچون آروادالرا د «سید»

 «و فیروز سولئیمان»رینده ائولگیلین حاققیندا دا بارات قعا یازماوبو د
دوشونجه اولدوغونو رافی بیر وو اونون غیر علمی و خدانیشیب  او قدر

سینه وعا مسا لهکس داها د هئچرینده ائولاونالرین  ،لر کیمیشدیئد
 . دیازاینانم

اونالرا گلمیشدی و بیر  «وللر ننهگ»سی نهیوک ن  ؤین ببیر گون بارات
نین «علیمیر» رک،نهگیلئیلهدانیشاندان سونرا ناخوشلوغوندان ـشیبهیلقدر ا  

. فیروز دیسینی سؤیلهمهازماسینی ایستهوعا یبیر دندان وا یانینا گئدیب،
 ،وادیم وارادن چوخ سؤزوم میر علیمن ا ،ننه» دئدی: ماییبساخال وزوناؤ

دی و فیروز بیر صفحه هیلئننه قبول انهایت،  .عا یازیموقوی من سنه بیر د
لر ، نهزو بیلیر کیسانکی دوعا یازدی. بیر آهلل، بیر ده اؤذ اوستونده یکاغ

بو  ،کی تاپشیردییه کیمی قاتالییب، ننهالر عا یازانویازدی. سونرا اونو د
ئجه و سونرا سویون دا ن ائتسین یاندان سونرا سودا نهعانی بیر هفته باغالود

 اونون سونرا دهگلدی و بیر هفتهننه الشیب، توختاسین. ائتسین کی، یاخشی
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 هم بیر طرفدن الرسونرادی. میشالشکسیلمیشدی و حالی یاخشیآغریسی باش
 عا یازاود ونفیروزاو بیری طرفدن ده  ،عایا آزالمامیشدیواعتقادی د

  یینه اینانمیشدی.جههبیل
ناهاردان  ی هامیسی ائوده اوتورموشدوالر،صاباحبایراما قاالن گونون 

 لر.ک ایدیجیههه گئتمیشیئفیروز دا ا ایله سولئیمانالر. سونرا دانیشیردی
 گؤرهلر. اونا دیکجنجا گلهالری بونالرین دالیسیچونکی اونالرین یولداش

الری گلینجه الرینین یولداشداداش کی، لریبییه گئتمهشیئدا ا الراوشاق
 الدن اونالرلر. هر نهئچیرسنالر کاونالرال دانیشیب، گولوب و خوش آن

 لر. ائدیردی صؤحبت دانیشیب،
 نایادی»، نوب باراتا دئدی کیبیردن فیروز دؤ کدهگولمـ  بو دانیشیب

ـ کیبهچ هقاـ هاینده هامی قئبونو د. «؟دیکهئیلنئجه سنی سن ت ا ،لیرهگ
گولدو  و گولوشله بیر آجی  یه باشالدی. بارات دا اونالرا قاریشیب،گولمه

سی کیمی یئنیدن گؤزونون لر سینما پردهاوشاقلیقدا یاشادیغی او صحنه
 باشالدی. یهئچمهکاؤنوندن 

لر. دیئیلهت ان  جه اونو سئن هله چوخ آیدین یادینا گلیر کی،بارات 
دی یاشینا دولموشدو.  او ئییلدی و یئدچونکی اوندا چوخ دا کیچیک د

 ،فیروز گلدی ینیردی و آخشاما یاخیاوینا ایله بیرلیکده ده ارسالنیکشیئا
یمیز وار. قوناغ ،ئوهاگل  ،آخشام اولدو ر،بسدی اداه بارات،. چاغیردیاونو 

 ،ردودا گئدندن سونرا گؤ . اوائوده قوناق اولماقدان چوخ سئویندیبارات 
الر. باراتا  بیر اشاره اوتاغیندادی ققونا بیرلیکدهال الری دا قوناقداداش
الرینین آلتی قولتوق یناوتاغینا. بارات قوناقده گل  سن ،لر کیوئردی

دی ای قانلی بیر یاشلی کیشیاوتوردو. قوناق سویوق ،ینه گلدهللیئ نه ـلهلیئ
 خمیشدی. رچوخ تمیز قی هدو اوزون ،کی

کیچیک  ده بیر، کول هدولو تز «مانقال»، بیر میشدی کیر آز کئچمهیب
نین اوستونده کی، سکیلر دیتهدان ایستباراسونرا  لر.گئتیردی سکی

آراسینا  آراالیب یالرینکولو اونون آیاق دولو یلها اوتورسون و مانقال
ما ئییل. آسن نرمال بیر شرایط دئیهد ،ردو کیقویدوالر. بارات بوراجان گؤ

 نین اوستونده. ، اوتورسون سکییبیتهداداشی ایس
نونده. ؤین اشدی باراتیل  لیب و ا  هقاباغا گ قوناق»آزدان سونرا بیر 

اونون قاباغینداکی  قوناقیریب و ییا سآشاغی یالوارینین شداداشی بارات
الری توتوب و اؤلدرندن گیل ایالنبارات باشالدی، دوز الماغاتی سیغالآل  
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اؤزو ایله الیاندان سونرا سیغالت دیقالری کیمی. بیر مود  السونرا سیغال
اونون قوتوسونون ایچینده نو آچماغا باشالدی. گتیردییی بیر کیچیک قوتوسو

 چیغیریبرنده بارات ایچینی گؤو ق «پامبیق»، «وللک، آ«اولگوج»
برک نین اوستونده میخ کیمی سکی. اما اونو ایکی نفر باشالدی ماغاچقا

 الر.ساخالمیشدی
، اولگوجله اونون آلتینین باشین دی کیهنا بیر دقیقه چکمیهامیس
 ر. کول اونون قانین جانینا چکیب،الکولدن باسدی هاوستونه تز قوپاریب،

چوخ  نین قانینین قوروماسیما باراتینکیقورویوردو. آ ییب،غالبا ختاال
ده  بیر طرفدن و قورخو،ا بارات تیترتمه ، آمدیائدیر . هامی شادلیقچکدی

، اونا یبچیخار یردی. اونون شالوارینیآغری ایچینده شیرنی آغزیندا آغالی
رنده له گؤلر. داها هامی ائشیکده باراتی اؤنلوکیدیردیئنلوک گاؤ

 لر.اونو دا کسدیریب ،لربیلیردی
ادان بلکه بیر آی اور .یدیا اغیندا دیواردا بیر میخ واراوت قوناق
ت تاخیلمیشدی. او ه ا  یکبیر کیچیک ت کیمییندن سونرایا سائتمه تباراتی سن

دی. بلکه او هارا گئت ،دیهت بیر آیدان سونرا بارات بیلمه ا  یکبیر ت
 هئچاونو دا بارات  ،نیبالت ساله ا  یکقدر نئچه ته یدیدیوارداکی میخدان این

 دی.هزامان بیلم
 مکلهتن سن  الریندان دا باراتا اونونه ایسه بایرام قاباغی شوخلوق

الری گلندن سونرا اونالر ین یولداشیمانئلوشوخلوغو یئتیردی. فیروز و س
لر کیدهتبریز الر تهراندان،تهرانداکی نیب،هایلگیل الالراوشاقداها آز 

دن و ها بئله هر کس اولدوغو یئرین ورمیهلر اکیهدتبریزدن و اورمیه
 هلرینین دحبتؤحیطیندن دانیشیردی. اونالرین صوشگاهی و میدان

 یه گئدیب،شیئا ،لر کی. اونالر تئز بیلدییردیمآنال الراوشاق نومضمونو
 هتزدیرلر. بارات بیر داها لیهروشمگؤبیر  بایرام آخشامیندا یولداشالریال 

 یه چیخدی. ئییب کوچهپالتارالرین گ
شهرین اصلی خیابانینا طرف یوال  ،یبیرمهده گؤی کوچهکس هئچ
چوخ قالیردی. ا آخشاما دا آم ی،میشدناهار واختیندان چوخ کئچ دوشدو.
شهرین بیناسینین قاباغینا چاتاندان سونرا سوال دؤنوب،  «ییهخانود»بارات 

تکجه الر وانامام جابازارینا طرف یوال دوشدو. تـدوکانصلی ا
ایکی  آددیم آتیب، دستهـ دئییل، بلکه خیابانین اؤزونده دسته« داروپیاده»

اوچون  ین گئدیشیلر. خیابانین اورتاسیندا بیر ماشینطرفده یول گئدیردی
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هامیسی  ینوانالرایوک جگیل و اونالردان بؤ«رشید»گوجله یئر اوالردی. 
زون ب، اؤنفسله دولدورو یسینالر. بارات دا سینهخیاباندا قدم ووروردو

نوب پالتارالرینا باخاندا داها چوخ بیر ساییردی. هردن ده دؤ گنجیوک و ؤب
 ی.ا اؤزونوگوجلو کیمی حیس ائدیردحالد هقریب

، بایرام و ارسالنا وربانسینین قاباغیندا قخاناخسته« شیر خورشید»
 وموخوباخان تگونه دایاناراق، لره. هامیسی بیر یئرده نردهدیراست گل

ایسالدیب،  یلرینئلده ت ایکیسی ـ رسالنال ا  . بایرامالرردیتالییریچ
لر. بارات یمیشدیئگ یپالتارالرین دا تزه و اونالریا دارامیشدی ییوخار

لینه ا  بیر قدر اونون الردان مووختلین آچیب، اونالرین هر بیری ا   ئتیشرکنی
آتماجا دنه ده نئچه بیر  توققا ووراراق،لرینه نئچه بیرـ بیرالر.  بوشالتدی

 الر.آتدی
آلتدان اونالرا ـندا قیزالر گئدنده هردن آلتدانباخیا ده،ارسالن کوچه 

لر. یلدییئقاالن د گئریاوندان چوخ  حاقدادا بو قوربان باخاردی. بایرام و 
ا  آتماجا  الراقیز الراوشاق هم دهدی، لیتکجه اوتانجاق دئی حاقدابارات بو آم 

، بو دی. او بوندان قورخاردی کیارقیزار دانلیققاوتانجا چوخاو، آتاندا 
ت نه جور اونالرین سین. اوندا باراچاتاو قیزالرین قوالغینا  سؤزلر گئدیب،
 .ردیاونالرال دانیشا بیل اوزونه باخیب،
کی هد، کوچهکی اویونالردانهدکوچه لردن،میلعلوم دن،مدرسهاونالر 

بایرام و  حاققیندا دانیشانداقیزالرین  الر.دیرقیزالردان دانیشماغا باشال
ا ر. الرسالن هامیدان چوخ قاباغا آتیالردیا    یییینلهسیچان د»بارات آم 

خیابانی  ی. اونالر سونرا یوال دوشوب،ردنزل  دا گیدادال ،«آلیب ساتین
 الر.دیارالرا قاتباش یالرینباش ،یوخاریا گئدیبـدانآشاغیباش ـباشا

و خیاباندا دا چوخون الرینقوناقگلن  تزه الرداآددیم آتمابو  
دا  نینالریاو بیری یولداش لردن اوالنباشقا محله ده اونالر هم لر.یدررگؤ

 ده هم، الم وئریبالره سیوکلر. اونالر اؤزلریندن بؤیدررو گؤچوخون
 .لرکیمی آزجا گولومسردی باشالرا قاتانالر یالرینباشسانکی بؤیویوب 
اباغینا یئتیرندن سونرا هامیسی ق بیناسینین «وخانیهد» دیبئبیر داها گ

. اونالر بیر نئچه یوز متر یه ساری دؤندولرگیله گئدن کوچه«قارا مجید»
گئتمک واختی ری طرفینه ائولز نین اؤآیریلیب و هرهگئدندن سونرا 

 تزهدا  صاباح لریندن آیریلیب،بیربیرـکی کیمی یئتیشدی. اونالر گونده
 .لرلشدیظیحافلریله خدابیرـ بیرروش اوچون گؤ
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بیشیرمیشدی و اونون « کلم دولماسی»ین آناسی بارات وچونا شام
آز دا  کی کیمی اونو بیرتؤکموشدور. همیشه از یاغیقده  هم تی،از ا  ایچینه ق

ایدی. او گئجه  لردنمکئی ین سئودییین ا  بارات ،کی رمیشدیئلهرش اوت
 ، اونا گؤرهیدیک اجیشهیهایل د قاباقنین یاریسیندان گئجه ان سونرا،شامد

لر. یدیاین هامیسی بیر یئرده نگیلده عایلهایدی. باراتئوینده اهر کس اوز 
الر. دانیشیردی ییب ـ گولوبچایی ایچندن سونرا دئ ب،یئیاونالر شامی ی
ه ئتسب شیب،هیلا  دیک غرورال  یئرینده باغالمایا دایانیب، کیآتاالری همیشه

 دوالنیردی. باشیناین الراوشاقنک کیمی نده دوالندیریردی. آنا دا کپهلیا  
 ق او تاخجاداکی مخمرجا آرتیسی یاخینالشدیقییشمهههامیسی ایلین د

 الرینا قوالقیا یاخینالشیب، اونون دانیشیق«رادیو»دونون  ایچینده گیزلنن 
باآن ایل آنر. اونالر تهران رادیوسون توتموشدوالر و او الیآسیرد

ین الراوشاقفارس دیلینی بیلن خبر وئریردی.  سینییئتیشمه وننوموندؤ
بیلیر. هر حالدا  دا فارس دیلینی آناالری ـآتا ،لر کیر ائدیردییکیفهامیسی 

خبری وئریلنده هامیسی بیردن  سییشیلمههسیله ایلین دهس )چان( «ناقوس»
سنگینلیکله  ـآتاالری بیر وقار و آغیرر. الردییه آتیالچکیب و گؤ« های»

اوندان سونرا هامینین . ردیپوشاؤ بیرـ بیر ی ایلهالراوشاقیئردن قالخیب، 
دیرلر. لیئمهتبریک داؤپوشوب، ایلی لریله بیربیرـ ،کی یادینا دوشردی

ری گؤزلنین یالرینا هامسینه و دانیشیقاونالر رادیونون موسیقی
 الر.اردییات گئدیب دا ، سونرا آساردیآخینجایا قدر قوالق یورولماقدان 
ایله رشید بیر دست  بارات دی.اوالر بازار باغلیـدوکانگونو  بایرام

 بارات آیاغا قالخاندان سونرا حیطه الر.ایچینده یاتمیشدی دؤشکـانیورغ
 وار «تورومپا»کی سو قویوسونون اوستونده بیر طدهداها حیدی. ایندی قاچ

 طرفیندهطین او بیری آفتافانی دولدوروب، تئز بیر حی ایدی. او تورومپا ایله
 ییب،اوزون صابونالـلی و گلندن سونرا قویونون باشیندا ا  تدگئآیاق یولونا 

باخدی. بیر  هنوب حیطلردن دؤیللهپ قاباقدن ییه گیرمهرهیچئوه گلدی. اا
طده داها قاردان اثر حی هاوا سویوق ایدی.له ههخمیشدی، ه چیگونش تز

سینی تمیز و سویوق دورو آچیق ایدی. بارات سینهی دومؤقالمامیشدی، گ
 ندو.یه دؤریهایچ ،بلنیتزه هاوایال دولدوراندان سونرا روحو

دان بیر ایشیغی ایله اونو اوزاقمیزی را گونش قیآم ایدی، وا سریناه
قازالر  الر ایلهیه چالیشیردی. دامدان ائشییه چیخان تویوقلشدیرمهیایستآز 
الرینا قاباقگولوشوردولر. اونالرین  ئدیب،ا یتقـیتق»لریله بیرـ بیر طدهحی
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 پومپولوزی یکموشدولر. خوروز دا باشینداکی قیرمجادان تؤقاباق لرینیند  
ؤو کی ایکی آلما و بیر مفاده ساتیردی. حیطدهیالرا اایله غرورال تویوق

رتالماقدایدی. الر چییارپاق تزهکیچیک ـ نین اوستونده کیچیکآغاجی
 ئنیب،ـ بوغوشا ا وندن بوغوشاتالرین اوسسیغرچین و سرچه او آغاج

آغاجین باشینا وره ووراندان سونرا بیر ده ؤبیر د داطین دالیسینحی
 الر. قالخاردی

خاندان سونرا خیالی بو لره باکی درین و ماوی درینلیکیدهبارات گؤ
ا قیرمزی شعله رنگیندهچوردو، دنیادان کؤ  یرندن بیرینؤالری گکی بولودآم 

سونرا یادینا  بیر آزدان. ده گؤیده اوچان قازالرا یبیرین ،دیبهآتا بنز
 «خاور باخی»بحانه اوچون وص گؤرهاونا  ه گلسین.یایچری ،دوشوردو کی

، قدم گئدیب یرالمیشدی. یالنیزحاض ـ کرهک و بالهرؤچ دان پنیرـقاباق
ل ینی کاموبحانهگلندن سونرا ص تزه سود آلیبیوک کاسا ؤگیلدن بیر بباجی

 لر.یردیئین یانیندا یبیرـ بیر
الرین قوناقچونکی  الر،یه باشالدیئمهی یلرینوبحانهص هامی تئز

 ب،یئیگ یپالتارالرین تزهیندن سونرا هامی ئلر. یسیردیهسینه تلگلمه
 مکروشیا گؤ ویه ئمهالرا خوش گلدین دقوناقایچندن سونرا  یالرینچای

هامی  ،. بارات بونو بیلیردی کیماغا حاضیر اولدوالره چیخیشیئاوچون ا
الری اؤلن یلدن آدامکئچن ااونالر  قاباقمیشدن ؤروشونه گئتمهبایرام گ ایلک
 بارات، گؤرهبونا  دیرلر.لیمهو اونالرا باش ساغلیغی وئرلی تمهره گئائول

 ئره توپالشیب،تئز بیر ی ،لر کیالری اونو بیلیردیارسالن و یولداش
گیلین وربانالر. بارات قردیلو یئرلرینه باش وورمالیرک اؤگئده بیرلیکده

 سالنیردیر. بیر نئچه دقیقه ا  اوراداارسالن دا  ،ردو کیرینه یئتیشنده گؤائول
 ،ووروبگئدیب باش ه گیلباراتبایرام دا  ،ردولرؤیندن سونرا گهگؤزل

 گیلین قاپیسیندا تاپیلدی.قوربان
دسته کیشی  لیکده یول گئدن بیرو خیاباندا بیردوشدولر اونالر یوال 

تانیمادان و  .اولدوالرل یئوه داخا بیرینجیاونالرین دالیسینا دوشوب و 
یه گیریب یره. اونالر ایچدیریاونالرین قارا بایرام ،کی دن معلوم ایدیهبیلم
ایکی  ـویرندن سونرا بیرئوات چالابیر ص یحه وئریب،لر و فاتیلشدیا  
بیر دسته آیری اغا قالخان آیسونرا  دا ایچیب،بیر چای  ب،یئیرما یوخ

اوچون  حه وئرمکیقارا بایرامینا فاتئوین لرله دوروب و او بیری اکیشی
 یوال دوشدولر.
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باش ئرینه باش ووروب، ی« یاس»ائوده یرمی ایبلکه بیر  ناهاراجان
ندولر. اوندان ؤلرینه دیورولوب، اؤز محلله لر. سونرا داساغلیغی وئردی

 اونالرا وب،روشؤگ الرالققونائوه گلن کی، ا لریتدرینه گئائولسونرا 
 ناالری تئزآآتاـکی، الر گیل ائوده قالدیباراتلر. سونرا سیندئخوش گلدین 
بیر باش الرا اققال یا آغ بیرچک یاشلیسـ قونشوداکی آغگئدیب قاپی

لرده اونالرین دا ـ گلمهبو گئدیبلر. سینووروب و بایرامی تبریک دئ
 لیبهگداواملی اوالراق الردان قوهوماوالن رینه آتا و آنا طرفیندن ائول
چوخ لری بیر دیکبیلمهآیدا بیر دفعه گؤرهگئدن اولوردو.  یلشیب ـا  

 لر.یردییهلتزهی یهـ چؤردوز ؤروب،الری بایرام گونونده گقوهوم
خاالسی، بیر  ،سیرک تئز بیر دایییفاده ائدهستیدن ابارات دا فورصت

ـ  بشوروؤده گسی ایله ؤیوک ننهگیله بیر باش ووردو. او بسیده عمی
 ،اونا شیرنی هدئواهر بیر گئتدییی ندو. ؤرینه دائولز بایرامالشیب، اؤ

یه مجبور همـ ایچ یب اونو یئییبدئی تعارف ایهایچم یئمک، شربت و چای
 الر. یوال سالیردی ،وئریب آیریالندا دا اونا بیر بایراملیق ردای. آخلرائدیردی

دی. اونون بویامیش بیشیریب،سی چوخلو یومورتا ین دا ننهبارات
اوچون  خیردا پول بایراملیق وئرمک تزهقدر آتاسی و قارداشالری دا بیر 

 یشیرین ،گلمک قوناق قوناق گئدیب، نیالر. گونون هامیسیرالمیشدییحاض
ایکی ـبیر ،گیل یورولوباوستو باراتآخشامیه کئچیرندن سونرا ئیوه یئمهو م
ک یلنما   یی کیمیدیتهلری ایسفئز کتوپالشیب، اؤلریله بیربیرـات دا ساع
لریله بیرـ بیرسیله هس )فیت(« یشقاف»لر. اونالر اؤز مخصوص دیایسته

 الر. لرینی تاپیردیبیرـ بیرو تئز یارادیب  ایلیشکی
 ،لرینی تاپیببیرـ بیرده لرینده بیر ده کوچهینی  پالتارالری ا تزهاونالر 

الرینی سی ایله جانیتایساونون غینین قاباغیندا شییقیرمیزی ا سونگونون 
 باغلیزلریله ؤشیب و اهیلالرین اوستونده ا  دیوارین قاباغیندا داش ایسیدیب،
 دوالر. ورله مشغول اولای لرحبتؤاوالن ص
 ،دیرگل قوناقئوه اکیمی یا  لرده بایرام گونومدان سونراکی گونبایرا

 دیرراسیبو ماراقلیو  لریردگئد قوناقالرا الر و تانیشیا بونالر قوهوم
سی و ، اونون آتالیردی کیهالری کندلردن گقوهوم بیر چوخاونالرین  ،کی

شیتمیشدی. ئا یآدالرینآنجاق الر و بارات اونالرین یردییآناسی اونالری تان
اونا  لر. بورنده چوخ سئوینیردیالری گؤقوناقآناالری بو ـاونالرین آتا
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رسالن و بایرام کیمی ا   بارت ایلهالریندا لیقدا اوشاق اونالر ،یردی کییهبنز
 اولموشدور.الری چوخ یاخین یولداشلیق

 کیلنمو ا   گیلین اویناماقردی و باراتی آزاالگلـگئت قوناق دهگئـگئت 
رنتی گؤی  ـ، چمنجهکیلرده یئر برکیدلاونالر چؤردی. چوخاالالری زامان

لر. اونالر هردن ردییه هوس گؤستر  باغچایا گئتمهـباغ ،لهؤجه چدیکرؤیگ
دیولر »دا یا بوالغینا، « زؤی گئددی»داغینا و یا « ولطان یاغیبس»بیر 

گئتمک نا یباشاوراالرا تک لر. اونالرینردییهایس قایاسینا گئتمک« قویوسو
الرینین یوک قارداشؤباونالر  گؤره. اونا اولمازدیلری سارتج

یه قرار وئرنده اونالرا نظره آالراق، بئله بیر یئره گئتمه الرینیپالن
 .لرایدی لیقوشولوب گئتمه

یدی. اونالر گادار چایینین کؤرپوسونه گئدیب، ا گادار چایی داها یاخین
 ری قارالیب،گؤزلالر. اونالرین بعضا  ردیااونون اوستوندن سویا باخ

الری گؤرنده پوکلو بورغانؤلردی. اونالر سوداکی کهالری گیجباش
ردی رغانلی آخابو ،، کؤپوکلو. گادار چایی دولودوشردیورخو الرینا قجان

سویا ائدیب ت عروبیری ج هئچ. اونالرین والردیو سو دا چوخ سویوق ا
ین باخچاسیندا گادارین قیراغیندا «ختاروشیخ م»اورادا  .دیه بیلمزدوش
 هردنالر. اوخوماغا باشالیاردیز الر آراسیندا قدم ووروب، سؤآغاج

، شیق هاواالریندان، کوراوغلودان و باشقا آز هاواالریندانؤلدوزون اوس
الر. اونالر اوخویاردی الردانفون اوخودوغو ماهنیاورشید بهبود هردن ده
الری ماهنی «فارس»و یا  «یندیه»لری فیلمدن اؤیرندیک هردن ده

 الر.اوخویاردی
الرینین چوخونو اؤز یولداشالریال واخت نسولئیما ایلهفیروز 

ی یئدد»، هم ده «دیولر قویوسو»ورصتده هم لر. اونالر بو فدیرئچیرک
لطان یعقوبون وده س هماوانین سویوق، اونالر هله هلر. گئدردی« زهؤگ

الر. اونالر دیزچیخما باشینااوستو چوخ قارلی اولدوغو اوچون او داغین 
ر. لیردگئد قوناقینه ده ائوالرینین یولداش باشقا کیهدآیری ـ آیری کندلر

ایدی. اونالرین  محب ت چوخ درین اونالرین آراسینداکی یولداشلیق،
 .الرچوخ باش چیخارمازدی الراوشاقالردان آراسینداکی دانیشیق

ین داییسی و باراتموصدیقچی اونون  ،ردو کیگؤبیر گون بارات 
  «سینهسینا منطقه»یسراعیلین و ا یبایرادیویا دای یالرینالری قوالققارداش

یل آلتی گونده اورانی آلیب. یسراعا ،الر کیردانیشی سیندنهوجوم ائتمه
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 سیندا اولماغیندان دانیشیب،آرخا یلیناسراع ینگلیسیاونالر آمریکا و ا
کیمی ن بیر تجاورکار اؤلکه یئزور د یهاؤلکهل ت و یضعیف ماونالری 

 .الرردییتانی
یده بیر نئچه دنه ورانا و رشایله ت باراتلرینده لبایرام تعطی سولئیمان

طرفیندن  صمد بهرنگیمعل یمی کند الر تبریزلی کتابکتاب وئردی. بو 
 ایلهالر تین آراسینداکی وارلییل  دا بیر طرفدن م یازیلمیشدی. اونالر

 یلرینل تیو اونون ع رریلری گؤستآراسینداکی فرق الرلیوخسو
لره تورکطبقاتی ظولمون کناریندا الریندا یازییردی. او، باشقا آراشدیر
 دانیشیردی. لردنیل ی ظولماوالن م

و  ورهؤدکئچیردییی قیاسیندا یز مؤچوخ اـلری آزلموسیرا ظ یرببارات 
 نیب،هی کدرلیهاونالردان شیشه کیمی صاف اور ؤروب،ز کالسیندا دا گؤا

الرینین یوک قارداشاونون پالتارالری همیشه بؤ او گؤروردو، سینمیشدی.
الری لر آچیالندا اونون جوراباولوردو. مدرسه یپالتارالر قیسالدیلمیش
 چوخ آز آدام حالبوکیردی. دان تشکیل تاپایکه یاماقرد تـ دؤهمیشه اوچ

لر. شردیهیلا   سیراسیندا بیرینجیالسین یک ،یبئیپالتار گ تزهو  یئنیهمیشه 
یب، یئینک گالری قارا کؤده اونون یولداشلیک، محرمروردو کیاو گؤ
ا الر، نین ایچینده زنجیر چالیردسته نین کیچیک لیب کوچههبارات گآم 
سیله زنجیر دوزلدیب، اوتونون دسته« آجی قیجی»ییغیب،  یینالراوشاق
 الر.لری یامسیالردیده دستهکوچه

رینداکی الییازویاندا اونون اوخ یرینالیلغانین ناو، صمد بهرنگی
ید و و شاهویدزو گؤرؤردو. اروگؤآراسیندا اویغونلوق  اؤز ایله لرتشخصی

. او جانالنیردیز قاباغیندا کیمی گؤسی اولدوغو ماجراالر سینما پرده
سورغوـ  یلالرینداغاصمدین ن الری ماجراالرلیک عادی مساله سایدیقگونده
ن ادالرناغیللن ییئلدوزدا دوتابالریندا سیک. صمدین بعضی چکیلیردی سواال

الری او و اونون یولداش ،روردو کیؤدا یازیلیب. بعضی یئرلرینده بارات گ
 ،لر کیردیییئلر. اونالر دل بیلیردییدن داها کامالری صمدناغیلبعضی 

لر. اونالر یدیهیه بیلئیه د«صمد عمی»لین یالرین کامناغیل ئشکهک
اورا  بهروز عمی ایلهاگر بیر گون صمد عمی  ،لر کیردیییئبیرلرینه دـبیر
دا  یلینیغان «یک جمشیدینمل»و  «دیولرین»، بونالر اونالرا رایدیلهگلس

  لر.ئدردیتعریف ا
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، کیایدی  ده بو لردن بیریم ایشوهومگؤرولن ینده لرلبایرام تعطی
ر برق اونال لر.چکدی ایشیق هرینائولایکیسی  سولئیمان»و « فیروز»

 ایشیقلیقو  چکمکمام سیماکنتوردان بو طرفه ت تیریندن بیر خط سیم آلیب،
و  مساله باراتلر. بو ی بیرلیکده ائتدیایکیس یهامیسینی ـ یوال سالماسین
 داداها بیر لرینه اونالرین ذکاالرینا و قابیلیت داقارداشالرین ـاونون باجی

یراغینین آلتیندا هامیسی پیلته چ الراوشاق قاباقاوندان  درین اینام یاراتدی.
راغینین یچبرق لر الر. داها بوندان سونرا گئجهیازاردی درس اوخویوب

 الر.یآلتیندا اوخویاجاقد شیغییا
او قدر ده  دا، اولسایدی نه قدر شیرینشنلییی شادلیق و بایرام 

ایله  سولئیماندن اونالرین هگونو یئتیرم (13). سیزدهچاتدیعتله سونا ورس

 اورادا قاباقدن سیزدهلی اولدوالر. اونالر هنمتهرانا دؤقارداشی فیروز 
ز یاشیال یوال ؤبیر آز دا گ ،روشؤگـپوشؤهامی اونالری ا لر.مالی ایدیاول

اونالر  ،ین یادینا دوشدو کیالراوشاقمیشدن هبیتم لر. تعطیلسالدی
 ی اذی ت ائتمکالراوشاقلر میعلو. بعضی مدیرلرلیمهبیتیر یلرینمشق

، اونالر لر کیریردیقدر درس وئ اونالرا اوسا بئله اوچون ده اول
 ری اولماسین.   القاشاماغا واخت یباشالرین

 داخیلینده ائوده اوتوروب، مکانیالرده گون دا سون الراوشاق
کی یه چیخیب، گوندهشیئالر، سونرا آخشام اوستو ایازیردی یلرینمشق

لر. او یردییهگؤزلالر. اونالر سیزده گونونو یردییاویونالریندان اوینا
. یکدجنههیلایچیب و ا   ئییب ـی ؤله چیخیب،چ بیرلیکدهگونده هامی 

لده چؤو  «نجآغا ـجنآغا»، «شک بئلی قیرمائشا»دا او گون  الرواناج
 الر.ردیالذ ت آپار ییب،اویونالردان اویناباشقا نانان یاو

بیر چوخ تانیدیغی ده  هم، گیلو داییسیسی گیل عمیباراتبو ایل 
خمایاراق، الرینه بؤیوک بیر  چمنلییه گئتدیکطرفده ب قوهوم ـ قونشوالری

اونالر  ،کی ر. دوزدوودونورؤفیروزون یئری بوش گ ایله نایمئلوسده هله 
ا ، لریدیکدجالریال باشقا بیر یئره گئدهز یولداشؤا ،الر دابوردا اولسایدی آم 

 . رونوردوؤیئنه ده بوش گیئرلری 
 قمکانی اولدوغو قدر اولدوزدان اوزایده ا بارات سیزده گونو

دن خبری ؤیونمهکی دییندهین اورهاولدوزون بارات ،کی رگزیردی. دوزدو
ا ، ییدیوخ ا رینه گؤزلری اولدوزون گؤزل ،بارات بونو بیلیردی کیآم 

چوخ اؤنملی  مساله هله. بو باشالییردییه ؤیونمهد ییهساتاشاندا، بونون اور
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دا آیری  یناوغالنالرال و قیزالرباشقا  ینالراوغالن چونکی لدی،ییئد
 .بیر آز آسانالشدیریردینی بارات اوچون بو مسالهاویناماسی  قیزالرال

لرینده ندولر. باهارین گونؤلره دهامی مدرسه سیزده بیتندن سونرا
دا  یالرینحانامتیا سونئچیردی. اونالر ایلین ک تئز تئزـگونلر ده چوخ 

له ، قازالری اوتارماغا چؤیشدی کیچاتملر. نوبه بو دفعه باراتا بیتیردی
و  لرردکؤا، الرین شانسیندان تامام قازالر، تویوقبارات .آپارسین

ناخوشلوغون قاباغی  ،کی دوموشولوور دولت طرفیندن اینه اخوروزالر
لده ؤچ ایله و کوچه یولداشالریبارات رشید  ز ایلدهککیسـ دی یئدآلینسین. 

 .الراز اوتاراردیق
ا الری ناخوش اولسون. قوش ،ین یادینا گلمیردی کیبارات  بو ایل آم 

 . بو ناخوشلوقگلدی لیکآدلی بیر خسته« نیوکاسل»ـ وورا اینه وورا
چوالق و مریض ائدیب و نئچه گونون ایچینده  یالرین هامیسینقوش
 لدوروردو.  اؤ

ونرا قوش ساخالیانالرین چوخو داها قوش دان سبو ناخوشلوق
گیل ده بارات الر.ساخالمادیؤردک اقاز، یا داها  واز کئچیب، ساخالماقدان

ا  ،لهؤآپاردی چ ی ایدی. بارات پیس دورومدا قازالریاونالردان بیر آم 
 آزی دیری قالدی.  دوشدو و چوخینا چوخو قیرغ

یالیه گ یری باخیمدان گون به گون چوخاونون کناریندا آتاسی دا آ
 ولدوزدالر. سکیردیلر آز بوغدا ا  کی اکینچیهکندد اردی. داهائدی

ریکادان اوجوز بوغدا ئ، ایندی آمریلردیجور بوغدا بئجهز ککیسـیئددی
لری دیکهاونالر ساتا بیلم قازانماییب، ککمبوغدا ا  لره ی اوچون کندلیگلدی

 .گؤتوردولرل دن ا  اوچون بوغدا اکمک
، ردولر کیلر گؤلرین بوغدا یئرینه آلما باغینا چئویرنبیر طرفدن زمی

نئچه بازاری دولدروب و  وقالیرتوآلما و پ «اسراعیل»یا دا « وبنانل»
دن گلن یجخاره الری ایلآغاجیوه ئمیه باشالیان ایلدن سونرا بار وئرمه

او بیری طرفدن ده  لر؛جکیههبیلم ائدهلرین قاباغیندا رقابت ئیوهم
لر ن او اکینچییئر صاحابی اوالتزه آدینا « اصالحات ارضی»
ؤز اونالرین ا آنجاق محصولی لرلرده اکدیکبو یئر ،وروردولر کیگؤ

ائله بیر بازارلیق ائده  لدانیاونالر او حاص لرینی گؤرور.شخصی مصرف
 ر.جکلیهبیلمه
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، داها یردی کیئیین آتاسی دردی. باراتییشیهد تئز تئزـهر شئی 
آلماق شرطی ایله نیسیه ساتا اونالردان آرپا بوغدا اختینا لره خرمن وکندلی
یاریدان چوخ  یناونون بازارینبو دا  ،کی یالنیز نقد ساتاجاقاو  بیلمز.

یردی یدان ایستهگلیب، بارات تئز تئزـاو  چیخاراجاق.آزالماسینا گتیریب 
 لرین علئیهینهشتریوعضی مین بالرینی دانیب وئرمهورجاونون ب ،کی

 سین. یازیب و اونالردان بورجون ایسته شکایت نامه
و کندین  گلیر قوناقالریندان رینه قوهومائولاونالرین کندلردن  تئزتئزـ

سیزلیکدن بؤیوک ایش  ،لر کییردیئید رکئدهکایت ایدوروموندان ش
بدبختلیک او زامان یارانمیشدی کی، رادیودا بو  لر.ردیلیچمهشهرلره کؤ

و اونون آلتی بندی  )شاهین آغ اینقیالبی(« انقالب سفید شاهنشاهی»گونده 
 .دانیشیلیردی لریندنبندیاریمو سونرا او آلتی بندین اون ایکی 

گئتمک اوچون رژه سیرا ایله اونالری  ،کیروردولر گیل گؤبارات
 المالیریحاض اوچوندوغوم گونو  «شاهین»و  بریدیتائمشق ده مدرسه

نه  پیشاهنگ،»نه  بیری هئچگیلین وربانقایدی. بارات، ارسالن، بایرام و 
پالتاری آال ا عاید کی اونچون .لراوال بیلدیا عوضو «انجاوانسازمان »ده 
 المیردی.خوشائله  ریلیکیشیکلهبو د ارانانی ر. اونالرلدیزبیلم

آدام جیل ورصتو ف سیرا یالتاقبیر  ،روردولر کیؤاونالر گ
ی ؤزلرینسین توتوب و اؤورهلرینین دلرین رئیسیدارهو ا فرماندارالر

و  یرصتوفمقام  یئنی وظیفه وزلرینه کله اؤمئیلهل تی فدا ایم شیرین ساالراق
الردان زونو شیرین ساالنؤیاالنچی و ا گیل ده بورالر. باراتثروت قازانی

 دولتین ،روردولر کیگلمیردی. اونالر بیر طرفدن ده گؤ الریشخو
 ا«ساواک» نجا گلیب، اونالری قورخودوب،الرین دالیسیجا دانیشانندالیسی

 .لرییردیلههده اورادا آپاریب،
لر لیکییشیکدهوئریردی. بو  باشلر لیکیشیکیهچوخ دآز زاماندا 

نین دورومون چوخ تئز زاماندا ین آتاسی کیمی کسبهلرین و باراتکندلی
آناالریال  ـوانالر، اونالرین آتااج آلمیش . تحصیلییردئدچئویر اـتپ

ولدوز س، ال ب ته الر.دیییرا باشالدانیشماغلر حاقدا بو آغیر گون بیرلیکده
 سیرا، بیر یینی بیلیردینه کئچدی «ساواک»کیمی بیر کیچیک یئرده 

 بیر سیرا داو  الریباشچی ین«زب رستاخیزیح»لرین باشینداکیالر یدارها
 .دیایدن چوخ یاخشی کسبهالری الرین دورومآدامبیلمیش چوخو  للوپو
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 ؤمکلیکک هئوه دا ، پول قازانیب،یبیهو فیروز ایشل سولئیمانتهراندا 
 ر. بارات بولیدیا شانسخوشچوخ گیل باراتلری باخیمدان ائتدیک
ین بایرام .روردوؤگو تامامیله چاتاندا «یبایرامایل »نی هر ایل مساله

 الر.ردیالری آالقارداش وچوخون و شیرنیسینین سیئیوهم
سینده داها ؤورهین دیلشمیشدی. باراتتواالر ایسابیتمیشدی. هتزه یاز 
ئنه ده ناهار اوچون بیر آتاسی یین بارات یوخ ایدی. ؤله آپارماقچ قازالری

ئنه یی. اوالردله تئز گلنده بیر خبر ئآز تئز گلدی. او هر زامان ب
اونا بیر  «علی پست»، دی کیدی. او دئهسلهمیش رشیدی سئتیشمهی
 ئوین ارشدی اوافیروز گئدندن سونرا ایله  سولئیمانراف گتیریب. ئلقیت

فیروز »اونو اوخویوب، دئدی کی،  لینه آلیب،فی ا  ایدی. رشید تئز تئلقیرا
ههولت طرفیندن دؤد  یهاوچ ایللیک دؤوره ستانایلینگیاایله باغلی سی نیزلر قو 
 .لرجکهرانی ترک ائدهئنین ایچینده تاونالر بیر هفته .«یه سئچیلیبتمهگئ

 ، چونکیالریب و غرورالندیئدا فخربیر طرفدن هامیسی فیروزا 
سینده نین خریتهبوتون دیوارالری پالچیقدان اوالن و چوخ زامان اؤلکه

بو کیچیک شهردن فیروز دولت طرفیندن سئچیلیب و اوچ دییین گؤره بیلمه
سی ین عایلهگیلباراتایسه اوبیری طرفدن ؛ دیردیوروپایا گئآ للیکای

هراندا ئالرینین تقارداشلر و اونالر یدیاـلی تیاخین و محبچوخ ه بیربیرـ
دؤزه  بعضا  آلتی آی اوزاقدا قالماالرینا چتینلیکلهاوچون الری دیقلآتحصیل 
 لر. ایدیلیمهدؤزنئجه ایندی فیروزون اوچ ایل اوزاق اولماسینا  لر،یبیلیرد

و اولوب ناراحت  هم ده قریبه بیر شوک یاشاییردی. هامی
الر. یردییخبری قارشیالله بو ده فخر ری طرفدنیب . اوتوتولموشدوالر

 ، اوزاقالشماقدان اؤنجه گلیب،کی رآخریندا فیروز یازمیشدی «رافینتئلقی»
 .جکؤروشههامیال گ
دی یرئچیراخت کوآنجاق هامی  ئله دوروخموش حالدا صاباحاجانب
  ردو.گؤو فیروزطده صاباح ناهاردان سونرا هامی حیبیردن  کی،

ر. دیلیهنمئنه تهرانا دؤیصاباح  ،دی کیئگلندن سونرا دروز یف
نی الر. اونالر گئجهه اوچاجاقـ«لندن»ـ اوچ گوندن سونرا ن ایکیاورادا

. فیروز حاققینداستان یلینگیصوصا  اوالر. خدن دانیشدیامام هر شئیت
 )شکیل(یازسین، عکس مکتوباونالرا دالبادال  ،وئردی کی سؤز اونالرا

 فیروزون ائودن چیخیب،کئچدی. رعتله وزامان چوخ سگؤندرسین. 
 یتیشیردی.  تئزی واختسینین ا مینمهآوتوبوس
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 ـ سمیرسیزسیزهس، اوتوروب سی بیر بوجاقداهره ینالراوشاق
 ییناوزلر ،باغرینا باسیب بیربیرـریندن سو آخیردی. فیروز اونالری گؤزل

آیری نئچه کلمه ـ، هر بیری ایله آیریپوبسیلدی و اونالرین اوزلریندن اؤ
نده ارات دا ناهاردان سونرا چای ایچب یینی آلیردی.اوره ناونالری ،دانیشیب

. دییرالشدامیردی. فیروز اونالردان اوزاقین ایچینه یالری چاز یاشگؤ
ا ت دیرناقدان آیریالن کیمی، اونالرین وجودونون بیر پارچاسی  سانکی

 دی.یرآیریل سیلیب،هک
 

**** 
 

آتاسی تبریزدن داها میشدی و بو ایل اونا کئچ صینیفه بارات آلتینجی
یوک اولدوغو اوچون ؤلوار آلمیشدی. اونون بیر آز باشـتوگلنده بیر دست ک

قولتوغوندان دارالتسین. کوتون قولتوغونون آلتین آچان  ،ی کیدتهآناسی ایس
ا الر. پارچاسیال دولدوروب «تلیس»، اونون ایچینی ردو کیؤزامان گ هر آم 
 یردی.ئیبارات گ ،یدی کیا لواراشت ـ وکتزه  بیرینجیحالدا 
او  ،«رسول»یاخین کالس یولداشالریندان بیری ن یانینداکی یبارات 

اخالق و ، لریندهاونالرین اوچو ده درس بیری ده یوسف ایدی.
و رسول دا  «کورد»یف لر. یوسیبیرینجی ایدو سئچیلن داورانیشالریندا 

ز خویوب، فوتبال اوینایاندان سونرا اؤایدی. اونالر درس او تورک
اونالر . الرلره القئید قالمیر و اونالرا تنقیدی یاناشیردینکئچنیاالریندا ود

ایله دولو محب ت  واورکدن  الری دوستلوق یاخین وچوخ لرینه بیرـ بیر
 .والردیا

تالدی. کیچیک شهر و ربمب کیمی پابیردن ده بیر خبر بیر گون کوچه
توتان زامان  گاداردا بالیق»، کیایدی  یر. خبر بویتان بیرینیبیرـ هامی 

 گاداردا«. لوبؤاونالردان بیری ا، یبتالیرپالینده دینامیت نئچه اوشاغین ا  
 لدورن س م، تور، بالیق اؤی: قارماقردق توتوالبالی الیول نئچه

سینی ا ل اوزونلوغوندا و لولهلن دینامیت. سهدوز دهلو ا   ماهی()مرگی
سونرا  )قایناقالندیراندان( جوش ووراندان ده قاپادیب، یی طرفینکای کسیب،

 ت دولدوروب،ن باریاورادا. الرلیک ساخالردیهاوستونده بیر کیچیک د
 الر. ل و مخصوص بیر پیلته اونون ایچینه تاخاردیهزؤاین سو کئچمه
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له پیلته ائ الر.سویا آتاردی یه اود ووراندان سونرا اونوپیلته الراوشاق
دینامیتی و  اود آلیبسویون آلتیندا دا اونون ایچی  ،کی ردیلهدوز
نین یه اود ووراندان سونرا اونون ایچیپیلته الراوشاق. بو اردیدتالرپا

ینده لرلا   یب،سویا آتمای گؤرهاونا  الر.یانماماسیندان آرخایین اولماییبـیانیب
دینامیت  لینده ساخالیان رسول ایدی.دینامیتی ا  الر. اونالردان یرساخالی

ایکی  ور. اوزاقدا دورانلؤا جهرتالدیقدا رسولون قارنین ییرتیب، یئریندهپا
 الر.ریولداشی یاراالنی

سینا خاناخسته« شیر خورشید»ده شیدنئین چوخو بو خبری االراوشاق
 یارانمیشبارات شوک ایچینده اوالن لر. دیتهرمک ایسگئدیب، یاخیندان گؤ

 دیه بیلمهخانایا گئدخسته میردی. او حتائتمک ایستهقبول اچ جور ئهاوالیی 
 ـبیر دی.بیلمه هگئدده و یا رسولو یویاندا و اونو باسدیراندا قبر اوستونه 

 ،لین قویوبره ا  ئر اوستونه گئدیب و رسولون یاتدیغی ییایکی آی سونرا قب
 اونا فاتیحه اوخویا بیلدی.
لر. فیروز اوچ ایل یردیکئچفیروزسوز یرامی او ایل اونالر با

ولری و ئا دالبادالدایدی. او اورادن «ستانیلینگیا»له هه ،اوالردی کی
ئیندن سونرا . بایرام آخشامی اونالر شامی یمکتوبالشیردیال سولئیمان

 الر. دیرحبته باشالؤاوندان ص فیروزو یادا سالیب،
ارا قـآغ لر()شکیلسالینان عکسلراو زامان سولدوزدا و بوتون ایراندا 

لده لر. ا  چکسینشکیل ی لرنگ اورادا ،کی ن. چوخ آز یئر تاپا بیلردییرداوال
نیزلر هی دلی رنگگؤچکیردی.  شکیلقارا  ـلر ده هامیسی آغاوالن دوربین

رمدا ویونیف )حربی(لر ایچینده ارتشیبؤیوک گمی لیآراسیندا بیرینجی درجه
 بیرـ بیرو  وبگؤرشهرلرینده  گؤزلن یوک و ا  ن بؤا   نیانینود وفیروز
 ده دولدوردوالر.  یاونون بوش یئرین لرینه باخماقالشکیل

ندرمیشدی ؤالر گتمامیش، اونالرا بایراملیقالبت ه فیروز دا اونالری اونو
لر. دیایو سولدوز عیاریال چوخ قیمتلی گؤزلی چوخ هر بیر ،کی

نیانین او بیری وده د هم غرورالنیر، اونالر هملرینه باخاندا فیروزون شکیل
لر لرینده نهنیانین او بیری طرفود ،لر کیبیلیردی وب،رده گؤی طرفین
  .رالدیساییرخوشبخت ده جهحدسیز درهده فیروزو  هم ،وار

ده الری بارهئتدییی و یازدیقنین یاریسینا قدر فیروزون گاونالر گئجه
الر. او ووالر سوروشوردغدان سورسولئیمان حاققینداسی ین گلمهسولئیمانو 

دیله ردی.آخیردا آناالری ییله اونالرین هامیسینا جواب وئرادا حوصله 
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الرین ، اوزاق یول گلیب، دانیشیقوندویورغ  سولئیمان» :یددئ رکگله
 ساخالین صاباحا. یقاالنین

 ه دهاون دن ،الر کیت یاتمیشدیاراح ائله نی هامی تک به تکگئجه
 کلرییدیرکئچالریندا  الر. او گئجه اونالرین یاشامزدیاتوپ آتسایدین اویانم

بحه ونی صگئجهبارات ی ایدی. لردن بیرگون گؤزللذ تلی و  ن شیرین،ا  
ن کئچگئجه  ،بح یادینا دوشدو کیوص آنجاققدر داش کیمی یاتدی. 

 .باش وئریریله و اضوروی دیری حالدا اونون حسلرین بعضیحبتؤص
 اورادایدی و ا یمان و فیروزال برابرئلوسینده ساو بو یوخوالرین بعضی

و   سولئیمان ،روردو کیردو. او گؤشوسورو لریشئیاونالردان بعضی 
الر و او فیروزدان بو ا دیرماشیبنقاالسی «پیزا»نین ایتالیا بیرلیکدهفیروزال 
 ایختیصاصی ور.روش    الر سووغیری اولماسی حاقدا سورقاالنین ا  

لر صفوی اوچون ینارهن متئرپن  داسولئیمان اوالن « کلیئکترشیتآ»
 ردی.ثال گئتیرییم شهریندن «اصفهان»لن زامانیندا دوزه

ین لر. باراتالسی بیتیردییده آلتینجی ک بارات ایکیسییوسف ایله 
 گئدیب،اوامی اوچون اورمیه شهرینه درسینین د «رشید»یوک قارداشی ؤب

ستانین سولدوزدا یدبیریشدی. او ئتمئرایه ایاق کوتالریال بیر ایولداش
آناسی و  ـین آتااوخویوردو. بارات «اتریاضی» دهؤردونجو ایلینداولمایان 
 رشیدیندا  باراتی ،له دوشونوردولر کیئب هرانداالری تقارداش سولئیمان
اورتا  «یظامین»زون سولدوده  لر. بارات بیرینجی ایلیندرسینؤیانینا گ

بیرلیکده ه لرشید گئدیب،یه ایکینجی ایلدن اورمیه آما اوخودو،مکتبینده 
 . مالی ایدیلقا

 
***** 

 
 
 
 
 
 

 اورمیه
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ددیکده اونالردا قاالن یه گئتمک ایستهیهمبارات اور م   اورایاده  ح 
دبارات، رشید،  شوندو.لماغی دوقااونالرال  ،گئدیب م  بیر ریضا آدلی و  ح 

ده  درس اوخوماغا اورمیه رد نفر، دؤیبئدرایه ایک اوتاقیولداشالری بیر 
 لر.قرار وئردی

له ای سیسمه، آغ یئلین ا  ی آزالیبتیلییوانین ایسایایین آخیرالریندا ه
زویله سی اؤردی. یای فصلینین سونا یئتمهیارانا اوادا بیر آز سرینلیکه

ق اوچون ؤلده اوتارماچ ئیوانیحـداها مالردی. گئتیر   رلیکلییشیکدهچوخلو 
الری لمحصو تارالالردالرده و هامی زمی اوت چوخ آزالمیشدی؛

ری اللالرین محصوساتان )گؤی(خاناالردا سبزییالنیز سبزی ،توروبؤگ
 الرلمحصوهله بیر ده اوزوم باغالری و بعضی آیری باغالردا  ،یئرینده
  میشدی.توپالنما

گلن ایل ، لر کیری بیلیردیلبیستان و زمی صاحوب ـباغبیر طرفدن، 
الرین یا باغ ،ماقالموخولرین تئز شزمیالر دئیه، رالشسینیاوچون حاض

ئولرینده ین ده اگیلباراتیدی. ی ازامان بوداماق و سم  وورماق یالرینآغاج
لیس هخاناالردان نئچه تیرسافوخاناالردان و مقازالری اوچون چؤرکچی

ده کشیئاونالرا ا کی، یدیا توپالماالری الزمـؤرک خیرداسی آلیبچ آرتیق
لر؛ زاتدان وئرسینـآرپاداندا یاک خیرداسی، هرؤاوت اولمایان زامان یا چ

 یهیه گئتمهین هامیسی مدرسهالراوشاقده  او بیری طرفدن
توخوماغا  لجکولرده قیزالر جوراب و ا  ئالر. ارالشیردییحاض
 ییاماغینـئییش پالتارالرینین ییرتیقالر. آناالر دا گردییباشالی

بویالی الری ین آیاقرد آی جوراب گئیمهدؤـین اوچگیلباراتلر. دوزلدیردی
 دی.اقلی جورابالرال بویاناجو الوان یاماق

تمیشدی و دوزل یاسدیقتزه یله و ااز توکبو ایل خاور باجی اونالرا ق
اونالر  ،یبائد یوماشاق ، یونون آچیب،ؤکوبلرینی ده سؤشکد ـانیورغ

دؤشک بوخجاالری ـاناونالرین پالتار و یورغدی. میشتالشدیرااوچون راح
 یدی.ا ریاوچون حاض کیه گئتمباغالنیب، اورمیه

یوک بیر شهره ؤشدو. بیر طرفدن ببوروموباراتی بیر عجیب هیجان  
او بیری یاشاییردی؛  ؤیومک حیسیدان بدرس اوخوماق اورادا، گئدیب

 الریندانو بوتون یولداشالریندان قارداش ـآناسی و باجی ـآتاده طرفدن 
یالنیز اونون آخی قورخوردو.  قدرده بیر  هم، هم داریخیب اوزاقالشماقدان

 یدی.ا یاشی وار درون دؤا
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. کجکی کیمی  فوتبال دا اوینایا بیلمیهقاباقداها  ،او بیلیردی کی
 ،یبلردن چیخارتئقز یلرینشکیلین اوالن فوتبال اویونچوالرین طرفداری
ردی. او یاخشی بیلیردی یداشی هر یئرهزویله ؤو احاضیرالمیش بیر آلبوم 

 درس اوخوماقیاخشی ، بو سئچیمده کیدیر لیائتمه سئچیم ائله بیر ،کی
اولدوغو لر ل  اوداها . بونا گؤره ده شسونورآز گؤ یولداشالری ایلهاوچون 

  جک.یهها بیلمقوی واختکیمی فوتبال اویونونا دا 
سالمیشدی. گونون یق قدرلر بیر ن آخیرالری یاخینالشیردی. گونییای

ه یئلیندن ئیاندیرمیردی. آغ یئل داها م وزونگؤـیسی داها آدامین اوزتایس
وت یا قالین لرینین اوستوندن بیر کینکداها کؤ گیلباراتسیردی. چوخ ا  

 الر. ه مجبور قالمیشدیییمهئینک گکؤ
کرینه یف بیری کؤچمک هئچوشالردان هله سولدوزا گلن ق

الری قیشین وشسرچه ق ( اوالنکؤنزچوخ سیمیتان )لر. میشدیهدوشم
ا الر. اسیندا دا سولدوزدا قاالردیتشاخ لر رنگ بولبولبهو رنگنارین آم 

دان وشالرکیچیک قلر. اونالردان سونرا گئدردی ؤچوبچوخ تئز ک
ونرا الر، اونالردان سو بونالرا بنزر قوش «غیرچینسی» ،«بیلدیرچین»

 ر.الیه باشالردیکؤچمه ؤل قازالریی و چیهردؤل اؤچ»ؤیوک بایسه 
ا  ونوردو،رلر گؤلبونالردان نارین و کیچیک بولبو هله او بیری آم 

اونالرین لر. یدیه الریندیلنمهمک و ا  ئمک، ایچالر هامیسی یوشق
درشید،  یوک قوش اولموشدوالر. بارات،ؤالری باالالر داها بدوغدوق م  و  ح 

 یههییب، سولدوزدان اورمی ه شهرینه کوچمرضا بوخجاالرین باغال
 الر.رالنیردییحاض

لجه رشید  لی و اوتاقبیر لیک هلهگزیب و  یول گئدیب،رضا بیر  ایلهاو 
 آیی سکسن تومنه خانالی بیر ائویقهوه)باشماخ چیخارتما اوتاغی آدالنان( 
می تومن اولوردو. رشید بیر ییرایراسی ک کرایه توتدوالر. هر نفرین آیریجا

ن کئچزو تانیدیغی و ؤااولدوغو اوچون  تانیش دیی ودان اورا گئتقاباقایل 
له  ا بیلدی.توت اوتاقبیر  ه ده همان قالدیغی ائودهبلکده ایل قالدیغی مح 

و یئره  ی، پالتارالرییهشؤد ـغاننین یورهرهلنیز یابوخجاالردا 
دیدی. ا وار یالس و پتاایکی پ ـاوچون بیر سالماق م   انغین یورح 

سیندن ، بلکه اونو داوار یونونون ائشمهیلدییئباغالماسی پارچادان د
 یدی. ا گلیبویانمیش قیرمیزی رن گؤزل ،توخوموشدوالر کی
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ئس، بیر نئچه مهبیر والور، بیر پیروتونون ایچینه ده ایکی قـبیر
قویموشدوالر. اورمیه و سولدوزون یولو  چایدان و استکان جاق،قاـقاب

ا چوخ گئتیدی، ا قومسال یب ییئری داش کیمی برک اولدوغو اوچون گلـآم 
ـ لر. یولون چوخ یئرلرینده چاالالر گئدردیآوتوبوسو اونون اوستوندن 

 گئدیب، ییرغاالناـاالناغریی آوتوبوساوراالردا  ،یدی کیا لری وارچؤک ک
اراژینا اورمیه ق والنا ایکی ساعات یاریمدان سونرا اؤزونسالـالنالسا

 .چاتدیراردی
آناالریال ـالری و آتاشاکیچیک قارد ،الریباجی قاباقاونالر گئدندن 

ل الری بوخجاالرین هامیسینی ا  ، گؤروشدن سونرا باغالدیقپوشوبؤا
نا ساری اراژی، اورمیه قده اونون دالینا دوشوب زلریؤا ،سینا قویوبداشقا

 گؤرهیدی، اونا ا مزه بیلکئچشو طرفدن نین دؤیوال دوشدولر. داشقا تپه
او  ایدی و قلیتورپاقهله  یه قدر چکیلمیش تزه یولان شهربانیخانادالقلاس»

 ـ کؤتورکلهچوخ  دا، اوزون اولسایدی. بو یول لریولدان گئتدیبیری 
لر. رشید  داشقاچیا بیر تیشدیئاراژا یدئییلدی. بیر یاریم ساعاتدان سونرا ق

 ش قیران وئردی.ئینه اون بضتومن  عو
دا دورموشدو و اونون قاپیسنین قاباق آوتوبوسدا بیر آیری قاراژ
رلرین وسایلین یسافوم ،یردی کیؤمک ائدک یردیشاگ سوروجوقاباغیندا 

یوک یئرلشدیرسین. اگر اونالر حددن آرتیق بؤ لرینههوبوسون جعبات
 ایله محکم ایپ تونه قویوب،ون اوسآوتوبوساولسایدیالر، اونالری 

 لر. برکیدیردی
داماغیندان  قارئتیسی گؤرهـگؤرهلری بو ایش یردیشاگ سوروجو
اراژین قاباغیندا کیشی ایدی. ق جاوانو قارا یاغیز بیر  ، آریقدوشموردو. او

نه هکئچیولدان  تئز تئزـسیله هیان سداکیشی خیشیلبیر ی للآیری باشی دستما
بو . «قاالتـوشنوا»، «قاالتـاوشنو»ییردی، هسلهندریب و سؤاوز د

 دی. دا ساخالیاجاقگئدیردی و یولون اوستونده قاالت یهویهشن  وا آوتوبوس
دان قاباقون تاپیب و آوتوبوساورمیه  ،یه گئدیبیرهرشیدگیل ایچ

ری بو بابتدن راحت اوالندان اللخیا ین. اونالردیلریوکله نالرین اویوک
 )دوندورما( آلیبرینه بیر بستنیللسی ا  لیب، هرههاراژین قاباغینا گقسونرا 

 مشغول اولدوالر. یههمئی
قوخو بیر کیمی یانیغی  «رئزین»الرین ایچینه گیرنده آوتوبوس

لرله ن دونالری کیمی قیرمیزی گوللو اورتوکریقیزال لرهلیردی. پنجرههگ
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، بو پارچاالر یدی کیا فرقی بولرین بو پرده آنجاق لمیشدیر.پرده چکی
 . ردن دوزلمیشدی«پالستیک»، یوخ «چیت»

بو سفرین  ینباراتایلک دفعه ایکی ساعات یاریم ماشیندا اوتوراجاق 
چوخ ون ایچینین قوخوسو اونو آوتوبوسهیجانی چوخ تئز جانیندان چیخدی. 
االماالری غون یئرآوتوبوسدن سونرا اینجیدیردی. بیر یاریم ساعات گئتمه

تئز  رشیدیه باشالدی. اونون بو حالینی باشا دوشن هتمگیجل یاونون باشین
ین بارات آچدی و گوجله نین بیر طرفینوشهش ،چکیب یسیننین پردهپنجره

 باشالدی.رعتله وورماغا وس یئلاوزونه 
رئزینین پیس آغ جیارالرینا دولدوراندان سونرا  یچؤلون هاواسین

وام اه باخماغا دیشیئحالی دوزلدی و ا بیر آزبارات قوخوسوندان راحاتالیان 
، یبکئچکندیندن  «ستانیبال»ینین کناریندا اورمی ه دریاس آوتوبوس ائتدی.

داغی اوزاقدان « طاووسخان»داغینا یاخینالشیردی. بیر طرفده  «ایالنلی»
اونون اطرافی بیچیلمیش دیب، الرین ایچینده گیزلهباشین بولود

 یاشیلهله باخچاالر ـباغ النمامیشموخوگلن ایل اوچون ش .دیالربوغدالیق
ؤیون نیزی دورو سویویال گهد «اورمیه»بو بیری طرفده ده  لر؛ایدی

 ونوردو.رؤگ  بویاسی ایلهی ؤگرنگیندن ده آرتیق توخ
یسا اوجالیغیندا بیر ویلون ق یاواشلر چوخ کی شپهدنیزین اوستونده

تک یقسونرا بیر عاش ،له یاخینالشیبیساح ـ یاواشیاواش ایله سیسه
الرینین سینین آیاقییب و معشوقههلالرین اوستونه سرهمده قویلزون ساحؤا

 و او گؤرونوردو نیزهد دیکجهایشلهز ؤلوردو. گرک محو اودوشهآلتینا 
 .اوزانیردیناته قدر کای سانکی. دئییلدی بیری طرفی آیدین

و  ویولؤیوکبو عظمتلی طبیعتین باوچون  ونیاسیین کیچیک دبارات
 هله مومکون دئییلدی. آنالماق لرینییکگؤزل بیچیمدهاونون بو 

نندن سونرا ئاو بیری طرفه ی ،آشیب یالرینایالنلی داغینین بوروق
بیر  هئچ. طبیعتده دیکچئک اماهالین چیخیب، اورمیه دانسولدوز

یئرلر  «ناشور»نیزین کناریندا بیر سیرا ه. ددومورنرولیک گؤییشیکده
اونالرین  وزونؤسویونوب ا دی،یریهیلئبارات آرزو ا ؤرونوردور کی،گ
 دی.ای درمان االرینبیر چوخ دری ناخوشلوقچونکی  ،سینیابو )لیلینه(مینهیل

ین اوزونه ووراندان سونرا اونو اذیت بارات ساعاتبیر یاریم یئل 
 اونون گئدیشی ایله ییرغاالنا ییرغاالناـ آوتوبوسباشالدی. هر حالدا  یهئتمها

بئله دورومو قاباقجادان . قاریشدیرمیشدیینه بیرـ بیرآالتی ـ قارنینداکی ایچ
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درموشدو، بیر طرفدن اونون یانیندا اوتویاشایان رشید  م  یله ا یضاو ر ح 
ین اوزونون رنگینین ، او بیری طرفدن ده باراتائدیردی شوخلوق دانیشیب،

 روردو. گؤ یسینؤنمهقیرمیزیدان آغا د
نی باغالدی. ، پنجرهبئزیب کی، ین اوزونه او قدر یئل ووردوبارات

 یانیق میشهمکئچ بیر آنسیندن راحات اوالندان سونرا هالری یئلین سقوالق
لینده بیر کیچیک پالستیک ا  جوم گئتیردی. واونا ه ینین قوخوسو یئنیدنئزر

، بوالنسا ییناورهاگر »: دیئندو باراتا ساری و دؤدکیسه ساخالیان رشید 
 .«بونون ایچینه قوس

دا اونون یه باخانا وئردی. بارات کیسهبارات آچیب، ینین آغزینکیسه
زونو ؤتورشادی. تورشویاندان سونرا  ا ،دن بوغازینین ایچی سوالنیببیر

نین عهنین ایچینه قوسدو. بو نئچه دفییب بیر نئچه دفعه کیسههساخالیا بیلم
 باشالدی. غاامسینده بوغازی چوخ پیس بیر حالدا آغریهر بیر دفعه
ا . اینجیتدیدیریم کیمی اونو  ـلوماؤ بو حال قارنی بوشاالندان سونرا آم 

 ینین قیراغینپنجره ،او لر.گئتدی یلهتاماملر مهگیجل اورک بوالنما و باش
آزالسین. آغزین دا زین قوخوسو ئر و یئل وورماسینآرتیق  ،آچدی کی جاآز

، یندن سونرا راحات اولوبهاوزون تمیزل ایله سیلیب، و بورنون دستمال
دن لذ ت آپارماغا کمکئچکندلرین ایچیندن یا قیراغیندان  بیرـ بیردن و طبیعت

یه یرهنئچه نفر ده ایچ ،ده بیر نئچه نفر یئره دوشوبندباشالدی. هر بیر ک
شیب السابئح کیراسینی ردی اونالرینیشاگ سوروجودی. گلیر
 سین.ائت یوال دوام ،کی دئییردی )سوروجویه(رهئشوف

کندین همین  ییردشاگ سوروجون زامان کئچکندلرین ایچیندن  بیرـ بیر
 «لریز آغریماسینلا  »ئره بیر نئچه نفر شوف .»دول دیزه»ییردی. سا ینیآد
ریه هرلر ایچیسافومتزه یه گئدن ، سونرا یئردن اورمیهئنیبئیندن سونرا اد

آختارا  ـزلرینه بوش صندل آختاراؤا ادیب،، بیر بویونالرین اوزگیریب
 لر.ریردیئوکیرایه پولونو رده یشاگ سوروجو

 یئنه هر شئی. ها بئله ایدی« کانش  ر  »اوندان سونرا آیری بیر کند 
لرینده بیر بوخجاالری للر هر بیری ا  ریه گیرن کندلیهایچ تکرار اولوردو.

 ردیر شاگئیوک اولدوغو زامان شوفایدی. اونالرین بوخجاالری بؤ وار
بعضا بوخجا  دا یئرلشدیریردی.غیننداون صآوتوبوسئنیب و اونالری ا
له چادراالرینین اوالن آروادالر زحمت نداالریلرینده و بیر اوشاق دا قوجاقلا  

ییه رهوورا ایچ ـچالیشا نفس وورا ـقیراغین آغیزالریندا ساخالماغا چالیشا
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اوچ نفر بیر  ،یئر تاپیب اوتوراندان سونرا بئله نظره گلیردی کی گیریب،
 یئرده اوتوروب.
کرینه یر قدر سوردو. بارات اونون فومؤیاریم بیر ع ساعاتبو ایکی 
. بو رلیدیایتمایبو یولون هامیسن بیر داها ق دهننرینه دؤائول ،قالمیشدی کی

قاراژین ایچینده دایاندی و رشید  آوتوبوس، کی ایدی ده مشغولررلیکیف
 یالرینورمیه قاراژیندا آیاقاونالر ا. «یئتیشدیک، دور آیاغا»: دیئنوب ددؤ

 یئره قویدوالر. 
ری للون صندآوتوبوسآچیلمیردی.  هلهالری ین آیاقبارات

 و مالیرهامی دیک دورومدا اوتو گؤرهیدی. اونا ا لرینه چوخ یاخینبیربیرـ
 کدا سو ایچمآوتوبوسلری لر. هردن بعضیاتالمالی ایدیق یالرینآیاق
دن بیر ردیشاگ ،گئدیب یانیناجان سوروجونون ،دن قالخیبلصند اسی ایلهبهان

ایچینده یول گئدندن سونرا  ونآوتوبوسایچیب نئچه آتدیم  استکان سو آلیب،
 لر.شیردیهیلیئرلرینده ا   گلیب

طینین ایچینده . حیؤیوک ایدیاراژیندان بسولدوز ق اراژیاورمیه ق
ساخالمیشدی. اونالرین هر بیرینین یانیندا  آوتوبوسدؤرد طرفده نئچه دنه 

 طین قاالنی بوشی  ح  چوخ بؤیوک نظره گلن  بیر نئچه کیشی دورموشدو.
ین الر. اونالرین بیری ده رشیدیلدیپتا سا. بیر نئچه داشقاچی هارادانایدی

 ید ده اوندان قیمت آلماغارش «؟میرسیزداشقا ایسته» :دیئد ،یبطرفینه گل
 «؟سینیزیه آپارارسینه نئچهبازارباش محلله»باشالدی: 

لری بوخچاالر و یوکاونالر قیمتده راضیالشاندان سونرا داشقاچی 
سینین ایکی کنارینا دوزندن سونرا مهارتله داشقانین دسته ینینبیربیرـ 

 .یه باشالدیاونالری محکم برکیتمه آچیب، ز ایپینیطرفینه ساریدیغی اؤ
نجا سییز دالؤا اونو سینین آراسینا گیریب،اشقانین ایکی دستهسونرا د

دبیر خطده و بارات،  ایله دا داشقاچیقاباقباشالدی. رشید  یهچکمه م  و  ح 
 جا یوال دوشدولر.نسییاوچو ده یوکون دالـ ضا یر

 ایدی. داشقاچی یوکو چکمک آشاغیقدر اوزو اراژین حیطی بیر ق
ین گیریشینین اوستو ایکی ییردی. قاراژهلعوضینه یوک داشقاچینی ایته

نین پنجره. ایدی کیمیاق اوتمرتبه ائو کیمی دوزلدیلمیشدی و بیر 
اونون  ،کی رونوردوؤقاراژین دفترینین ایچی گلرینین ایچیندن شوشه

و اونالرین اوستونده بیر نئچه نفر  ولموشچینده ایکی طرفده صندل دوزای
 لر.یلشمیشدیا  
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الری بورانین خیابان ،کی ردواندان سونرا بارات گؤیه چیخیشئقاپیدان ا
چوخ  داها ردا سولدوزدان. بورادا خیابانالردویوکؤسولدوزدان داها ب

ده بیر ماشین ـ اوچ دقیقهئدیر. اگر سولدوزدا هر ایکیا تگئـ ین گلماش
ردی. کئچاوچ ماشین خیاباندان  ـایکیده ، بوردا هر دقیقهئچریاباندان کخ

دا داشقاچینین آشاغیـ ساالنا اوزو رو دا گئنیش نظره گلیردی. ساالناپیاده
 جا هامیسی ائو طرفینه یوال دوشدولر.ندالیسی

الماغا لقورو میشدی ودا آجین رنگی آغارمیش و قارنی بارات
 ـ گولوبیب ئیلر. اونالر دلدیلر بارات کیمی آج دئییباشالمیشدی. او بیری

ا الر. دانیشیردی یه باخیردی. سولدوزدا چوخ آز ورهؤیقت ایله دبارات دآم 
و ولرین چوخئاخیابان کناریندا اوالن یدی. بورداکی ا ایکی مرتبه ائو وار

 کیلمیشدی.یدی. چوخ یئرلرده خیابانالرین کناریندا آغاج ا  اایکی مرتبه 
« اغادئینن»زامان محلله چوخ  چاتانسینه محله« بازار باش»

یا  دان یوزـ بویرو یوالقیرییردی. بیر نازیک و ا  یهسینه بنزللهمح «قاپان»
ولردن ئلی ااقوده سو دن سونرا ایکی طرفینن ئا آشاغیئتر ایکی یوز م
چایا و بیر مئیدان ایله دؤشنمیش کوچهآلتی داش  قیاو آ قایریلمیش
ق خانالیوستان و سبزیب ـباغ  ؤل،یدانچانین بیر طرفی چئلر. بو میئتیشدی
ده نبازار و او بیری طرفیـدوکانبیر طرفینده  هد لریناو بیری طرف ایدی.
له ئیدانین ائیدی. ما وار دوکاندیوارالرال بیر نئچه  نداکیرین دالیلائوده 

ؤلمک ب بوجاغابلکه اوچ چوخ اولسا بئله، . ایدی یوخ ورمولده فیهندسی شک
 یدی.ا یدان وارئاورتاسیندا بیر کیچیک دایره کیمی م ،اوالردی کی
دان یولو کی یوالقالرین ساغ طرفیندهوکانئیدانا گیرندن سونرا داو م

رینین قاباغیندا لائو گیلین، ارشدنوبدا ساغا دؤآشاغیئتر یوز م ائدیب،وام اد
لر. رشید ایدی بیر مدرسه و بیر کالسدا ایله رشد رشیدا  الر. دایاندی

 .ائتمیشدیرخانا کرایه و بیر قهوه اوتاقبیر  هریندلاونالرین حیط
لر. وه گیردیئلرینده بیر بوخجا السی ا  هره ،الشیبسابئح ایله داشقاچی
لمیشدی دن دوزجیشمیش کرپیریشی ایکی مرتبه و بولرینین گیئارشدگیلین ا

 ر. هر یئر چوخ تمیز نظره گلیردی.ک اولونموشدویموزائ لر دهمهو دؤشه
 اوتاقدامی کیمی سونرا او بیری طرفینده ایکی ائو گیرندن طهی  ح  

قاپیسین  ، اونالرین بیرینه اؤزلری وسایل قویوبدوزلمیشدی کی
 میشدیلر. لهئرایه ایک گیلبارات ده بیریسین الر، اوباغالمیشدی
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لره  ، رنگی او بیری کرپیجکی ردن دوزلمیشدیبیشمیش کرپیج ائودامی
خاک اولونموشدو و گچمه ده یا چالیردی. دؤشهیآچیق ایدی و سار گؤره

تاوانینا دا گچ چکیلیب،  یناوتاغ گچ چکیلمیشدی. ،دیوارالرا دا البت ه کی
 الری جیریب،نمیشدی. اونالر تئز قوتوالسال قرایاورتاسیندان بیر سیمدن چ

 لری سالماغاپتی الر. اونون اوستوندن سالدی سینهمهدؤشهین اوتاغ
ساالندان سونرا نین اوستوندن یبیرـ بیر ـ ایکی پتی. بیرالرباشالدی
 الر. دیوارالرا دایادی لری بوخجاالری ایلهشکؤدـانیورغ

ریده  آیری هدا ایچ ینیپالتارالر کییشهدهلی و هیمئز گاونالر اؤ
ـ خیرداالرین هامیسینین یئری و قاالن خیریم لرچمداندا یئرلشدیردی

ـ قاجاغی اورا دوزندن سونرا و قاب  «ئسمهپیر»و « والور»خانایدی. قهوه
بیر  هئچو  واختی اولوب شام یب،کی، آخشام اولوب و هامیسی آجردولر گؤ

دن ناهار واختی و یا آخشام ائوه گلنده قاپیدان ئییل. بیر طرفر دیحاض یئمک
ماغا آلیشان بو عطریله سرخوش اولیین یئمه آناالرینین بیشیردیی

بیر  هئچ باشقا قوخوسوندان ین هامیسی اوچون ائوده گچ و تورپاقالراوشاق
 میشدی. گلمیردی، بیر طرفدن ده هامیسی برک آجقوخو 

 یی آناسی،هورادفعه  ایلکداریخدی. او  یی سیخیلیب،هین اوربارات
ائودن نه  یردی. آج اولماالرینا باخمایاراقالرینا داریخقارداشـآتاسی و باجی
 یلرینلا   ،اوچون بیر شئی وار کیلیر، نه یئمک هوخوسو گبیر یئمک ق
، دی کیای خاور باجی وار ده نه اؤنملیسی،دن هر نه ،لرسینئی اوزادیب،

 لر.سینهایست یئمکاوندان بیر 
سی اوالن رشید تئز ده بیر ایل آرتیق تجروبهبو مساله داناونالر

کوچه  ،ی آلیبیهراش چؤوال انادان بیر نئچهخؤرکچیدی میدانداکی چقاچ
بیر کیلو  نه یومورتا،دان نئچه دااور گئدیب، یااغازامباشیندا بوجاقداکی 
چای اوچون نندن سونرا ؤندو. دؤائوه د ،ک نفت آلیبللاوزوم  و بیر چ

لور اوستونده یومورتاالری ویدو. وایتری سو قس اوستونده بیر کمئهپیر
سویو ایله  ن کنارینداکی شیروحوض کیلری حیطدهومزویشیردی. ایاغدا ب

رکله اوزوم و ؤی چتو ایس تزه ،فره آچیلیبویودو. اون دقیقه چکمدی کی س
 لر.ایچدی ب، اوستوندن چاییئیرتانی یویوم

دبو آرادا  م  یردی. یهایس اهابادی توتماقرادیو م ،قوشوبده رادیونو  ح 
ا هاباد رادیوسو چوخ خیشیلتیال توتولوردو. ام اورمیه و تهران رادیوسو آم 

 قدان بیرآز یاخشی توتمادتوتولوردو. تبریزی ده مهابا گؤزلچوخ 
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ندن سونرا اورمیه رادیوسونا سیلهمیدی کوهاباد رادیوسوندان اااولوردو. م
 .باشالدی سی ده یایلماغاهونرا ائوده رادیو سس ائدیب،قناعت 

ئیندن سونرا الرینی ییشدی. اونالر دا شامالشمقداها هاوا قارانلی
 الر.ب اوزانمیشدییپالتارالرینین ایچینده راحتالی ائوسی بیر طرفده هره

کیک سکی ا  قدر ائوده. بیر الردانیشیردیدن اونالر هر یئردن و هر شئی
دن و ، مدرسهلردنمساله ،کی خبرلراغادئیدهن در دهو بیر ق لردن،اوالن شئی

 .الرلریندن دانیشدیکجاباح هاراالرا گئدهداها ص
 گوج گلیب،اونالرا  چوخ دانیشیقدان سونرا یورولوب، یورغونلوق

راغی یچ ب،سالدیرد یلرینؤشکد ـان، یورغبزیاونالری قالخی
 هئچاونالرین  ماغا مجبور ائتدی.بیر طرفده یات ینسی، هرهبردیتیرکئچ

دبیری  م  سی بیر تمهیوخویا گئ نینر. هامیسیلدیبیلمه دن سونرا تئز یاتاح 
ایکیسی ده بیر یئرده  ،روردو کیؤگ یبارات یوخودا آناسین مود ت سوردو.

 وار آراآناسینین آراسیندا بیر آتدیم  النوگادارا پالتار یوماغا گئدیرلر. اون
ا یدی، ا آناسینا  تسه ایدی، یئنه دهرعتله ده گئوو س تئزـتئزنه قدر بارات آم 

 یئتیشمیردی. 
نفس وورماغینا و آناسینین ـ ز نفس ؤزو اؤنین یاریسی ابارات گئجه

 اویاندی. گئجه یاریسیکسینیب یوخودان دی چالیشماسیناماغا نجا قاچدالیسی
ری هیدی. ایچا یشیقداها ا قدرریدن بیر هن هاواسی ایچیشیئدن اایدی. پنجره

درشید،  ،ردو کیؤیدی. باشین قالدیراندان سونرا گداها قارانلیق ا م  و  ح 
 گؤرهولرینه ئی ایهلر. اورردیهامیسی شیرین یوخونون ایچینده ـضایر

 چکدی. ساعاتیاریم یئنیدن یوخالماق اوچون . داریخمیشدی
د نین بیر واختی بارات رضا ایلهگئجه م  رت یق ـرتیین قح 

هاوا  ،ردو کی. گؤزون آچاندان سونرا گؤیوخودان اویاندی هلرینهموشگول
 ،ردو کیؤ. او گرچیخماسیندان هله بیر خبر یوخدو ونگونآما  ،النیبیشیقا

سالمایین، س هس نیب دئدی:هیرسلهبیر . اونالرا ردیایچینده یوخو هلهرشید 
دی. ، یئنه هوشالنماغا گئتدانی باشینا چکیباو یاتسین. یورغ م  ضا یر ایله ح 

اوام لرینه دیرت گولمهقـرتیزاد اوستونده ق هئچ ؤزونو سایمایاراق،اونون س
بیر ، یئنه الرینی توتوب، قوالقانی باشینا چکیبلر. بارات دا یورغائتدی
 دی. یوخویا گئت دنزهت ،ت هوشالنیباساع

ییر. مجبوراً الدیقیالرینین آلتین قاقی، بیر نفر اونون آردو کیؤبیردن گ
شک ؤد ـان، هامی اویانیب، یورغردو کییوخودان آیاغا قالخدی و گؤ
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ین ایچیندن یهشـ دؤان ، ایستی یورغمیرتهکس ایس هئچلر. شیبهیلاوستونده ا  
 ئته گئدیب،کی توالسیندهطین گوشهحی بیربیرـچیخسین. سونرا اونالر 

 صابونال یاوزلرین ـن قیراغینداکی شیر سویوندا الوکی حوضهدطحی
ده یئنه  الر.غیشدیردییی یلرینؤشکد ـان، یورغائوه گلیب یویوب،
گلدی. ـ چؤرک آلیب بازاردان پنیر ن رشید گئدیب،ن بیلیبازارین یئرـدوکان

ایچیب،  وندن چایتب اوسییئرک یؤبحانه اوچون پنیر، اوزوم و چوص
  الر.اؤزلرینی تاپدی

یوال دوشدولر.  طرف ارتولو بازارؤاوستو ا ئییب،پالتارالرین گ
 دوز قدربیر  جهتدهدوز بیر  ا طرفرتولو بازاراؤطرفیندن اوستو باشبازار

سونرا بازارین  لردن گئدیب،ـ بوروق کوچهده بوروق قدریولدا و بیر 
 دان بیر آز یولساعاتوینه یاریم ئبازاردان اونالرین االر. یانیندان چیخیردی

دا  ناالریلرین چوخونون دیوارالری اوجایدی و چوخ. کوچهایدی روا
ً گ وواقس دن بیشمیش کرپیجتزه  ؤروردون کی،چکیلمیشدی. آرادا بعضا

 .ر ده واربعضی ائول شیمدوزل
اوستونده  ،یدی کیسی تورپاق امهدؤشههامیسینین  لرینکوچه

سینین بعضی لرینکوچه. رداش کیمی اولموشدو کدن برکیمیش،ریمئی
ه یشیئردن الائو بعضا ،یدی کیا والغی واراورتاسیندا بیر کیچیک سو ب

نیشا گئدندن دا ـدانیشا یدان آخیردی. یولون هامیسیناچیخان سوالر اور
 ی. آراسیندان بازار چیخد لرینکوچه ،ردو کیسونرا بیردن بارات گؤ

میشدی. بازارین ایچینه هرمار گؤرتولو بازؤایندیه قدر بارات اوستوا
هر بیر یوالغی بیر  .رتولموشدوؤوورولوب و ا غات نهگیرندن سونرا اوستو

الرین ؤلونوردو. یوالقزو بیر ایکی آیری یوالغا بؤمقدار گئدندن سونرا ا
ایدی. بازارین بیر مخصوص و خوشاگلیم  وکانده د هر ایکی طرفی

لواالرین او ح اوال بیلسین کی، چوخو ادویه نونیدی. بو قوخوا وخوسو وارق
 هردن ،کی ات دا بازارین ایچینده چوخ ایدیماعا. جییدا قوخوسو

 ا ووروردوالر. ققلرینه توبیربیرـ
اشینین ئتیریردی. بگیله یؤزون رشیدقاچا اـبارات قاچابعضا دالی قاالن 

الرین اغر. تاونو چوخ شورا گتیرمیشدی الر()تاوانالراغتکی اوستونده
رینی هایچ ،یه ووروبیرهایچ یشیقلردن اآراسینداکی پنجره

یدی. او بیر ا مام دا وارامسجد و ح الندیریردی. بازارین ایچینده حت ایشیقا
لومو ده ؤردو. بازارین بیر بؤوکانی گه قص اب دنئچه دن
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کندلردن گلن  ن چوخولریمشتری ،دی کیای بازاری الر()قیزیلچیزرگرلر
الری سولدوز لر. بو کوردلرین دانیشیقدیای ک کورد آروادالریشک  

باشا دوشمک اونالری  گؤرهاولدوغونا فرقلی ن کوردلرد کندلرینده اوالن
 یدی.ا بارات اوچون چوخ چتین

یئرده بیر باشقا  ،ردوؤبیردن بارات گ ،کیلر ایدی دااونالر دوالنماق
قاالبالیق  دا بازارین ایچی کیمی الر. خیابانبازاردان بیر خیابانا چیخدی

بازارین ایچینه  یئنه. بیر آز خیاباندا گئدندن سونرا، بیر آیری قاپیدان ایدی
چئشیدلی ق و یقاش ـالر. قابده ائو وسایلی ساتیردیبؤلوملر. بو گیردی

 ده وکیلگؤزلبارات او . وار ایدی الر و قازانالرقاب ده ؤلچودها
 میشدی. هرمؤالری سولدوزدا گده قازانلوکیوکؤب

 «لئیق  » الری دؤیمک و اونالراقازان ـس قابیلومونده مؤسگرلر بیم
لرینین کناریندا بیرـ بیرسگرلر یمام ما. تلرایدی مشغول کلهچکم

بیر  ،ردو کیؤوامیندا بیردن بارات گاین دلرگزمهبو  لر.یئرلشمیشدی
و او  ربورا مرکزدی ،دی کیئالر. رشید ددیریوک میداندان باش چیخاؤب

 . ردیخیابانی «شاپور»دا  خیابان
ایله دولو ت اماعایدی و جا بازار ـدوکان سی تامامیلهؤرهمرکزین ده د

لر. بیر نئچه دقیقه مرکزده دوالناندان بو طرفه گئدیردی ـاوطرف  ایدی.
 ،بازارین ایچینده هد یه گیریب، یئنهیرهن گیریشدن ایچیده همیئنه سونرا، 

، ائوه نوبؤاونالر او طرفه د ،الر. دوزوترسه طرفه دوالنماغا باشالدی
 .ؤرونوردوگ فرقلی تامامبو گلیشده بازارین ایچی  لر.یردییتهایس گئتمک

 ،ـ زاتداندانیقدار ادویه و دوزبیر م ،جاققا ـائوه بیر نئچه دنه آرتیق قاب
الر. بو بیری طرفیندن چیخدی اوت آلیب و بازارین بیر کیلو دا ا   ایسه سوندا

بیرـ ده  تئز تئزـالر. و چوخ آز دانیشیردی دفعه هامیسی یورولموشدو
ز ؤا تلسه ائو طرفینه گلیب، ـلر. تلسهیردییهایست الماققاباقلرینی بیر

له  لر. تیشدیئلرینه یمح 
نین باشینداکی مغازادن وچهک ،کهچؤردن بیر نئچه چیکهچؤرده یئنه 

، ، اوزومدا رشید اونالرا پنیرالر. بو آلیشسوغان آلدی و بیر کیلو یئرآلمادا 
دی. حت ی بازارباش یررتهسؤگ ییئرلرین لرین آلماو باشقا شئی کهچؤر

 اورادای دا گؤستردی کی، ماماعمومی حشن یئرلهل طرفینده ؤیدانینین چئم
 لر.لیدیا گئتمهحامامبیر  دنایکی هفته
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، او بیری ائوه گیرندن سونرا تئز بیری سوغان سویماغا باشالدی
قیزارتماغا  ییب،ارتی دوغایکیسی ا  ـ دا ایله ریضا یوماغا و رشید  یئرآلما

 ـقورو یلرین بیرینکهچؤرر اولونجا اونالر یحاضشوربا  .مشغول اولدوالر
ادان گیرندن آناسینین ده دروازنریلائو یواختناهار لر. میشدیئقورو ی

آتیال ـیه و آتیالئدـیهئشنگیلیم دبیشیردییی ناهارین عطریله سرخوش اولوب، 
بوردا قورو دیوارالر و گچ  ینین باراتیه عادت ائیلهمهائوین ایچینه گیر

 یادینا سالیردی. نیو آناسی چوخ سیخیردی یینیهقوخوسو اور
د م  ً غلیظ کوردو لهجهدانیشماالری برکـبرکین ح  سیله ، خصوصا

، اونا یلنجه کیمی نظره گلیردی کیدانیشماغی اونون اوچون بیر آجی ا  
زامان  کی،دان اونا قاریشیردی آما ناچارلیق، چوخ دا خوش گلمیردی

ناهار  :لردئسینبیری ـ اونالردان رشید و یا رضا  ، بلکهسینکئچ
 ردی.یحاض

د ئمک بیشیرمکدهایکیسی ده یـ ضایر لهرشید م  دان داها و بارات ح 
ً ور. خلدیای لیقباجاری ایدی و  بدنی دولو قدرزو ده بیر ؤا ،ضایر ،صوصا

، اونون هوسله آالردی کیله عشقیله والورو قوجاغینا ئا اوتراندانبلتمه ؤچ
 گتیرردی. اهایاشتیی بونالری ایهیشیرمبیئمک 

له« گونبذ اوچ»الری ین قالدیقاونالرناهاردان سونرا  سیندن مح 
یدی ا رئو دوز ی ئیدان بیر آچیقلر. میدانینا گیردیئم «ونبذگاوچ »چیخیب، 

دا قیرمیزی و اللیغین اورتاسینسلر. قوممیشدیهلقوم سپه ئرین اوستونهی ،کی
اوالن  یللی بن و چوخ قدیم زامانالردان دوزلدییلهیشمیش کرپیجدن دوزب

 .دیرییدهزه گؤ« گونبذ»بیر اوجا 
ا دیوارین اوستونه آم الر،یبیباغال دیوارالداش بیر اونون گیریشینی 

ر. ونورؤریسی گهلوموندن ایچؤب ئتر داها آچیقایکی م اورادان ،دیرماشیب
جا اوجالیغی و ییا باخدیقی و یوخارباخدیقجا درینلیی آشاغییااونون 
لرین اونو دوزلدن ،ته سالیبهیرئی باراتی ح)تاوانینین( تاغپسرینین

چوخ  رشیسیندابو عظمتین قا وزونؤیران  قویموشدو. او ائح باجاریغینا
لر «شتیدوزر»نا یبو ب نده کی،یئروردو. رشید دؤز  و کیچیک گیعاج

ا  ،دوشونوب وونون چوخ قدیمی اولدوغونزامانیندان قالیب ا هانسی آم 
 بیلمیردی.لره عاید اولدوغونو ایللیکیوز

سن دیوارین هقاپینی ک ،قالدیریب یلرینبیربیرـهامیسی  یناونالر
کی توستودن ییه و ایچریدهرهایچشیب، هیلا   اوراداالر. اوستونه چیخدی
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ز ؤا ،باخیبکی تاوانا اوستوندهلره و باشالرینین جیقارالمیش قیرمیزی کرپ
لیک دهز گونؤاونالر ا ،کی ردانیشماالرینا مشغول اولدوالر. دوزدو

ا الر، لریندن دانیشیردیمساله یب و بو ئدیر ائیاالریندا، تاریخده سؤز رؤاآم 
 لر بویو اودو یانیقلگوندوز مین ای ـگئجه اورادا، یلرنانی دوزلدنیب

ری گؤزلاونالری بیر سینما پرده سی کیمی  ،الری دوشونوبیانساخال
 لر.یردیردیکئچقاباغیندان 

نین یولونو لریمدرسه یوال دوشوب، ائدهـاوام ائدهیانی دؤو رب
یدانین بیر ئسی ممدرسه« فروغی»لر. گئتدی اؤیرنمک اوچون اورایا ساری

، توتوبن یخیابان «ستاد برزگروا»یئرلشمیشدی. اونون قاباغیندا طرفینده 
 سی طرفه یوال دوشدولر. مدرسه« یبن سیناا»دوز 

ا  ،میشدیدیلخیابانین چوخ یئرلرینده ائو دوزل هله بعضی یئرلری آم 
ستانالر وخاناالر و بسبزی تارالالر، آرخاسینداکیاونالرین  ،یدی کیابوش 

ییردی. هزه دؤلری ده گتکسینین ا  تپهؤرونوردو. حت ا بعضی یئرلردن شیخگ
ئیدانیندا گؤزل و م خیابانی« خیام»ش دقیقه گئدندن سونرا ئب الر بیر اوناون

یبن سینا ا یب،کئچقاباغیندان  «وانالر اوداسیاج»مودئرن تیکیلی اوالن 
 لر.تیشدیئصارینا یاسینین حمدرسه

 ،کی ردیین مدرسه. بورا همحیسی یاراندی بیر غروردا دا بارات اورادا
اوندان تعریف  سولئیمانو  الری فیروزقارداشیوک ؤین بقدر بارات بو

 یآدالرین دنهرملرین چوخونو بارات گؤلملین معئدرس د اورادالر. ائدردی
بو  .راولموشدو تانیش آزلریله ده بیر ن شخصی تیاونالر لیردی. حت ابی

نین بوتون ، بو مدرسهکی ایدی بوبللی اوالن مساله باراتا  مدرسه حاققیندا
سی اوچون چوخ ین اؤیرنمهالراوشاقده هم ، هم چوخ سوادلیی الرکادر

 .لردیای ک یاندیرانهچوخ اورن و چکزحمت
 ،«جم»، «فاتحی»، «پرتوی»، «جعفر زاده»، «رحیمی افشار»

بارات حاققیندا  لرو ها بئله او بیری معل م« اسالم نور» ،«مختارزاده»
تمک و اونالری الرینا گئالسیلر بیلیردی. اونالرین کدن چوخ شئیگؤرمه

 غرورالنیردی.ده هم  ،سیردیهلهاوچون بارات هم ت رمکیاخیندان گؤ
دایله  رشید، بارات اورادا ،نین ایچینه گئدیبمدرسه  م  ده آدالرینی  ینح 

وصوصا الر. خطینی بیر دوالندیؤیوک حینین بیازدیردی و سونرا مدرسه
ر باراتا الایکی طرفینده اوجا آغاجکی آخان آرخ و اونون هحیطیند اورانین

ر طرفینده آغاجین باشیندا بی آشاغینین چوخ خوش گلمیشدی. مدرسه
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رین س   شیب،هیلیلک ا  ئلایچینده حاجی ،ردو کیؤاسی گویو «ئیلکحاجی ل»
رین دا بارات کیمی د   ی اوسانکیومور.  ـ آچیب یرینگؤزللین قاباغیندا ئی
 یکرینیف او دا بارات کیمی بیر اوزون سفر جوموب؛یاالر ایچینده ؤر

 یردیردی.کئچباشیندان 
ـ آتیال گلیب، یا و آتیالااوینـیاالر. اوینیوال دوشوب ائو طرفینه گلدی

ین مدرسه یولو گلن بئش ایلده بارات ،یبکئچ نی«الر اوداسیجاوان»
ه نهایت اوچ گونبذ ،ریئچک نیخیابانی« استاد برزگر»ین هماوالجاق 

 ،قالدیریب یالرین، باشسینه دوالنیبؤورهدن دکشیئلر. بیر داها اتیشدیئی
 لر.طرف گلدی هائو ائدیب،یوال دوام  ،اونون اوجالیغینا باخیب

ردی. گلچوخ آز له ائودن شوربا و خوروش قوخوسو داها بوندان بئ
تی ئلئمجان اومییومورتا و یا قیرمیزی باد ـیاغ یالنیزالر چوخ زامان

 ،بیایرغ، نئچه بادمجان یویوب دوبیایرغلر. بیر داها سوغان دوردیدوزلد
تی ئلئموی اتلر. هامیسی ایسدیرت دوزلدئلئموبیر نئچه یومورتایال بیر ا

آیدان و چایدان دانیشماغا  ایله سین سهرادیونون او طرفده باغیرا ،یبیئی
 الر.باشالردی
د م  لری اونالری اوچون گلمهیه درس اوخوماق ایله ریضانین اورمیه ح 

 دانیشیب ده اونالر چوخ هیجانال گؤرهبونا  چوخ هیجانالندیرمیشدیر.
ائدیب کرینی مشغول یف ین دایمری باراتلکوی ـگولوردولر. اونالرین های

کر یف االرینقارداش ـو باجی ـ آناسیآتا او چوخ داریخیب، ،ویموردو کیقو 
 سین. ئیلها

دبو دفعه رشید  اندادورصاباحینا یوخودان   م  ، ی کیدتهدن ایسح 
ن کئچاوزوم و پنیر آلسین.  ؤرک،چتزه بحانه اوچون وبازاردان ص گئتسین

د. رمیشدیرستی اونالرا گؤگون رشید اونالرین هامیسین م  ، گلینجه گئدیب ح 
و چای دا  و یوموشناوزوـل لر یغیشمیشدی، هامی ا  شکؤد ـ انیورغ
 .ردملنمیشدی یر اولوب،حاض

یندن سونرا اونالر خیام خیابانیندان یوخاریا ئنی یوبحانهبو دفعه ص
و  ارمنی وخچبیر دوشونوردولر. خیام خیابانیندا ی یهگئتم اپهلوی خیابانین

میشدی. یئرلشسی هسیلک «مریمننه»یوخاریسیندا اونون ، یدی کیا وار آسور
ا  ،لدیییئنلی دئخیابان چوخ ا اونون کنارینداکی  ،یدی کیا خیابانتمیز بیر آم 

 ر.                                                                                                                       لایدیالر دا، چوخ تمیز و لوکس آز اولسایدی االرغازام
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پهلوی خیابانینا ندن سونرا کئچنین قاباغیندان هسلیک اونالر گئدیب،
لر. گئتدیطرف  همرکزسونرا  ،نوبؤنجه سوال دؤا اوراداالر. چاتدی

ز ؤاسیندان ، دولو و داها شیک اولماؤیوکرین بالاغازابارات بورداکی م
 ،یدی کیا وار اغازا دام بیر چوخهیجانا گلمیشدی.  ورالنیبایچینده غر

دن ملهوزدین. او جمبیل تاپالری سولدوزدا ینسن جیالن و یا ساتلهدا دوزااور
باشقا  الری و ها بئلهوکاندلوا او یا ح یلرایشا ل  اینجه دان یونتاماآغاج
 .لرشئی

خیا م  ،ردو کیه سینما گؤیولدا اوچ دنجن تیشنهئبارات مرکزه ی
بیر آیری  ،دی کیئ. رشید اونالرا دالررد اولوردوؤخیابانینداکی سینمایال د

رینین لال. سونرا یوردیبیرینین لریندناونالرین موعللیم، کی رسینما دا واردی
 بیناالرکی یالتین دؤرد طرفیندهیدانی طرفه یوال دوشدولر. ا  ئدوامیندا ایالت م
ستانداری ، بیری والرین بیری ابینا. او ریرته سالمیشدیئح قباراتی داها آرتی

 )محکمه(و او بیری ده دادگستری لر()حربی قوهشهرداری و بیری ده ارتش
 یدی. بیناالری ا
 گؤزلو  لیکلهاینجهچوخ  ی اولماقال یاناشی،چوخ عظمتل بیناالربو 

 گؤزلچوخ  وستانداری بیناالری شهرداری و ا،ًلر. خصوصادیمیشدیلدوزل
 آغزیناین یامخ   ،نوبؤور دوالناندان سونرا اونالر دؤیدانی بیر دئیدی. ما

اداکی سینمایا اور ،لردیئتننده هوس اؤا دییآشاغخیامدان  اورادا ر.الچاتدی
 .الرباخسینفیلمه  گئدیب،

هامیسی پیس و  «آرتیس» ،یدی کیا لریندنفیلم «سترنئو»فیلم بیر 
 ساعاتاونالر اوچ  .وؤلدوروردا ،توتوبلری ن دوشمناوال لدورنآدام اؤ

الندان سونرا فیلمین قا یرانئیندن حنین تمیزلییسینما سینما دا اوتوروب،
تده یضعلرین باشچیسینی چوخ پیس وپیس کیشی «ئسرتآ»آخریندا دا 

 ولندی.ئا ایله ز نیشانلیسیؤلدوردو و اؤا
 ده درس اوخوماغی باشالندی.ین آلتی ایل اورمیهله باراتکلیئلهب

دا  اوتاقدا ایکی آیری آشاغیاوالن یئرده اونالردان سونرا  گیلبارات
 ، او دایدی کیا وار دؤلت ایشچیسیاونالرین بیرینده بیر کورد  یدی.ا وار

 جاوانایسه تزه ائولنمیش بیر دا اوتاقوده اولمازدی. او بیری ئا واختچوخ 
 .چی اوالردیباشماق
، اونالر چوخ درس یدی کیا وار شیرشدین ده ایکی آیری قارداا  

. ارشد رشیدله بیر رلایدی جانلر و ایش دالیسییلدیئکرینده دیف اوخوماق
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ا  ،دیای ی، چوخ هوشلوـ باشلکی رالسدایدی. رشید دوزدویک ؤیوک بآم 
چوخ درسه  اوستونده بیر کس اولمادیغی اوچونباشی  وشهره گلدییی 

 قیزالریال قیزبازلیغا ینی قونشوواختچوخ  بیرلیکدهله ایارشد  ،ییبهگیریشم
 .لرردییرکئچ

اییب آنجاق قبول یاخجی نمره آلمده چوخ لرین درسبو مساله رشید
ا  سی آلماسینا سبب اولدو.نؤمره یدی. هر حالدا ا ارشد اوندان چوخ تنبلآم 

شن باشماقچینین ، اونالرین کوچه طرفلرینده یئرلهیه گئدیبیشئم ااونالر دای
قونشو قیزالرینا  اوالن دوکانیندا توپالشیب،یئری کیمی  قاراژبیر 

 الر.باخیردی
وان ای جـ یئددائوده آلتی هاو بیر دن ،روردو کیؤدا گچی باشماق

بیر دست  آروادیناوان الرله جبهانه بوش، گونده بیر دفعه راوغالن واردی
دؤتک ووروردو. هردن ک م   حاققینداضا دا رشیده قاریشیب قیزالر یر ایله ح 

ا لر، ئدیردیا الرلوقبیر پارا شوخ ید ی لره چوخ جمساله وراونالر او جآم 
 لر.میردیگیریش

 ،گولنده، بارات دا اونالرا قاریشیب ائدیب لوقشوخ حاقدااونالر بو 
یه هئچ ماراق مهلره گیریشله مسالهئزونده بؤما اآیاالندان گولردی، 

 رکائدهمشغول  یاونالرین باشین لر دایمیر سیرا مسالهب گؤرموردو.
 .سینکئچاونالرین زامانی دارخمایال  ،قویموردو کی

 و میشدیره گئتاونالرین ایکیسی ا ،یدی کیا ارشدین اوچ باجیسی وار
بیشینجی صینیفده  )زری( بیری اونالرین هامیسیندان کیچیک اوالن

، او بیری ده )حربچی(یوک باجیسی بیر ارتشیلهؤ. اونالرین باوخویوردو
 .ییرمیشایشله د ت سولدوزداوبیر م ،کی ائولنمیشدیر لهایبیر خی اط 
یله ا سو ، اورادا سویوقتوالته گئدیب هدا اونالرین حیطدسویوق

یدی. اونالرین هامیسیندان ا چوخ چتین یوماق یلرینو دیش ریگؤزلـاوز
 لریین دیشبارات ،یدی کیسویوق سویال یوماق ا ییزالرینچتین آغ
 یههیه گئتممدرسه وؤزونبارات ا ر ایلهالیرلیقردی. بو حاضسیزیلدایا

 میشدی.رالیحاض
اونالر  قاباقیه گئتسین. اوندان ، بارات مدرسهگون او گون اولدو کی

پالتارالرین دا گئجه یاتاندا الر و مدرسه الرین آلمیشدیمدرسه کتاب
 نسین. مدرسها قدر اوتولصاباح ی،شدوالر کؤشک آلتینا قویمود ـانیورغ
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یدی ا بیلگیسی وار یئترینجهالر کی، ا او قدر ائوده دانیشمیشدیبارات حاققیندا
 اولمادی. «سورپرایز»و اورایا  گئدنده او قدر 

 له درسهوس و ایستکگئدیردی. او چوخ  ایلهیه عشق بارات مدرسه
ماسینا چتین اول چوخ «ریاضی اتی»ـ ایختیصاصی یییسئوداوخویوردو. او 

ی لمهایختیصاص ازبرلهو سوینجله اوخویوردو. بو  ماراق باخمایاراق،
 . رلیدیهزمؤچ لریمساله ؤزو چالیشیب وابوندا آدام  دئییلدیر.

سی اونالرین ده درسین سویههم ، ایختیصاصی هم چتینریاضی ات 
یوزه  کی شاگیردلرینکتبیندهاونالرین م گؤره. اونا کسک ایدییو مکتبینده
ایلک  داخیل اولوردوالر.یه ئرسیتهونیوا ییوزه دوخسانده بلکه  ،سکسن

رینی لالنکور سواواگر ک باشا دوشموشدور کی،زامانالردان بارات 
لری موعللیلرین مکیمی مدرسه «هراندا خوارزمیئت»الر حاضیرالیان

 وئرردی. سی یوزده یوز قبولاولماسایدی، اونالرین مدرسه
، جعفرزاده، رادخانو، مرتویپ  لر یمللعوین مئدرس د اورادا
ز ؤلر هر بیری امیللعورحیمی افشار و او بیری م اسالم نور،، مختارزاده

لری ایله لیکقال یاناشی، اؤز جیددیامستاد اولوا لرینده()ساحه لریندهیشتهر
الر. اونالرین هر ردیهوس یارادادرس اوخوماق اوچون لرده ؤیرنجیا

 یدی.فرقلی اده  سیسلیقه تمک یرود و درس اؤتئبیرینین م
 ایدی کی،بیر یئر  اوچون اویغون ایدمان دههم ی طی  نین ح  مدرسه

. آخار رمیشدیحیط یاراتوبیر م ییی یارادانلر اوچون فیکیر دینجلؤیرنجیا
الری اسدیکجه الرین یارپاقآغاجاوزون ـاوزون ؤیرنآرخین کناریندا گ

ه د ندهیطدینجلدیردی. اورانین حیآچیب  نیلرینتمیز هاوا اونالرین بئیی
ا بیلمیردی، ئده ا اپیچیلیقق یانداااوین «فوتبال»ل بارات کیچیک قو آم 

 قالمیردی. دا اوزاقفوتبالدان 
لدن السدا هامیدان یکباجاریقلی اولدغو اوچون ده ده درس بارات او 

له ئالردن اوالردی. بوردا دا دوروم آلتی اؤیرنجیـبئشاوتوران یوخاریدا 
لریندن شاگیردآلتی کالسین یوخاری  ـاو بئشا السدی. بارات کراولموشدو

 اولدو.
ده  یلرینی اوچون ائوده درسئوه گلدییدن ایه و مدرسهائودن مدرسه

لری مساله یلمیشده وئر، مدرسهکیالر چالیشیردیاوخویوب و همیشه  تامام
 ـسین. شهرده ده نه اولوب یه گئتچؤزوب، سونرا مدرسهده ائوده 

 گئنیش و ؤیوکیردی. شهرین بئاونالرا د لیبهرشید گ یسینمهکئچ
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فکیر آرتیق  دوغو اونالرانسبت جمعی تین آز اولاولماسی، هم ده گئنیشلییینه 
 یو عین دینجحیطی کیمی وردی. شهرین جمع یتی ده موئرخیال دینجلییی و 

 . یدیمدنی احالدا کولتورلو و 
سولدوزلو باشقا ده اوخویان یتهرسئونیوا مومیتله،وع ،بارات

قبول  کوروناـکور یینه هئچ ، بیرینجی،کی ریشدیلردن اؤیرنمیرنجیؤا
او زامانکی سیاسی  ،ایکینجی سین؛تئل احاققیندا سوا یینهر نهسین و ئتمها

لینده ا  بیر دیکتاتور حاکیمیت لر بوتون قزئتلویزیون و ئت رادیوـ دورومدا
باش لته ؤوقورخوسوندان هامی دلرینین یشکنجهین ا«ساواک»و اولماسی 

اونا تنقیدی یب و ئدگ سیبو دؤولتدن زهلهبارات همیشه  سی اوچونمها ی
  یاناشاردی.

 یازماق« ینشاا»نا گؤره ونیاسی کیچیک اولدوغواونون اجتماعی د
ر یا علم یاخشدی»، . اوندان سوروشاندا کیایدیاونون اوچون الپ چتین 

ا  دیر: علم یاخشیدیر.ییازمال ،، او بیلیردی کی«ثروت ، ثروت بیلمیردیآم 
. بیر ده راولمامیشدیثروت زامان اونالردا  هئچ کیچونبیلر.  ائدهلر آداما نه

 ر، بیر طرفدن دهیوخدو بیر طرفدن اونون اوچون ثروت ،اونو بیلیردی کی
، دا درس اوخویوب او ،بیر یول واریالنیز اوچون  لده ائتمکو ا  اون
 یجتماعی انشاالرا عاید ایدی.ا موضوع بوتونبو  ر.یلیکلنمکدبی

ن یوک شهرین داورانیشی و آدامالرینیؤدان بیجتماعی باخیماو ا
دان دا بیر شئی اتاقتصادی ،او میشدیر.نمههیرؤا هله طرزینی دوشونجه

 ،کی راولمامیشدیوارلی و ایمکانلی زامان او قدر  هئچ کیونیردی، چمبیل
 آنالسین. یدورومالرین پسیخیین و اونالرین رقتصادی دوالندیرانالیا

کورونا  یی کورـنه هئچ ،کی رمیشدینیراؤ ریاضی ات ایختیصاصیندان بئله
  یه شوبهه ایله یاناشسین.نههر  سین،ئتمهقبول ا

ده بیر دفعه ن آزی هفتهاونالر ا   آرادای. بو کئچدسینه ئلهنئچه هفته ب
اورمو سیناماسینا لرین ده ی فیلیمیاخشلر. رشید بازارا و خیابانا گئدیردی

لره اوینادیغی فیلیم «آنتونی کوین»، اؤزللیکله، بیلردی. اونالر یینیگلمه
ی. یدا یوخ واختکار قالماغا ئوه گلندن سونرا دا بئ. الرماراقلی ایدیچوخ 
بیر شئی  دایا دان بیر شئی آلیب،دوکاندا یا  الر،یق یویاردیقاش ـیا قاب

الر. درس درس اوخویاردی یرار،  سونرا ایسهغیشدییئر ی بیشیریب و سوندا
داوخوماغا دا  م   .انگل اوالردی رالئتدییی ظارافاتا لهیا ضایین رح 
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دورومدا  ققارماقاریشیبو مز، بوتؤو ترـ ایستهدن سونرا ایسنئچه هفته
 الری اوچونقارداشـ ـ آناسی و باجیآتا ییهتاپماز اور ـتاپار واخت

. دیرباشالنده اونالرا مکتوب یازماغا الری یادینا دوشو یولداش ریخیبدا
یازا  کس اونا جواب هئچولرینده ئاونالرین ا ،بیلیردی هر چند کی  او

ا جک، یهبیلمه  .دیرماغا باشالاونالرا یازالرینی ودا یاشادیقاورمآم 
 وار شاگیرد دهنئچه نفر آیری سولدوزلو تحصیل آالن  ودا دااورم

بلندی کی، . بونالرین هامیسی کندلردن گلمیشدییدیا لر. بارات بیر آز تعج 
 لر.ماغا گلیبدرس اوخوودا کندلردن اورم ،شهردن یوخاوچون ه ن

 ـلری اولوردو. بو گئتـ گلبونالرین هامیسیال اونالرین سالم علیکی و گئت
ه، او قدر اولوردو کی، یئنه ده اونالر اؤزلرینی اولماسا بئلچوخ  لرگل

 لر.سینقربتده حیس ائتمه
 یالراوشاقینین الرخاناونالر کند  ،الر بارات بیلدی کیسونرا

 لر.ندرمیشدیویا گؤاوچون اورم ، اونالری درس اوخوماقکیلر ایدی
 ،سینده درس اوخویوردوالر کییبن سینا مدرسهاده  سیاونالرین بیر نئچه

 س اولدوالر.یهندومداخیل اولوب یه اونیوئرسیتهسونراالر 
الح و او او بیرینین آدی ص، اسفندیاریاونالردان بیرینین آدی ا

 یددیو یا ج اورتالرینده . اونالر درسایدییوسف ایسه بیریسینین آدی 
لر. گئدیردی لیایره اوغورالچوخدان  ـلر و هامیسی آزدانایدیشاگیرد 
مشغول  بازلیغاقیز»اوزاقالشیب، دن بیر آز درس ارشد ایلهرشید 

ارشد رشیدی. دا یا ، م رشید ارشدی بو یوال چکمیشدیدیهاولموشدوالر. بیلم
کی، قونشو قیزی  ر اونالر قاپیدا دوروردوالرالتاهر حالدا گونده ساع

 یوک و ارشدؤ. رشید بآتسینالرز سین و اونالرا بیر سؤکئچ نداااور گلیب،
  وورولموشدو.کیچیک باجیا  ده

هردن  ،هردن شنگول الر دا،او حاقدا آز دانیشسایدیائوه گلندن سونرا 
جیددی اوخوسایدی، بیر آز لری درس . اولروه گلردیتوتوالراق ائده نه 
ا ،لر آالردیمرهؤاعال ن ازلدن ارشد ده  دی.ازیاناشمی یددجهئچ درسه  آم 
 هئچو  لرشاگیرد ایدیبونالر هئله آخی لرده وضعیتی یاخشی دئییلدی. درس
 .وخ ایدیگلیرلری یلری و ـ گوجایش

. برک توتولوبرشید  ردوکؤ، گبیر گون قیشین اورتاالریندایدی کی
اونو ، کی ائلچی گلیبی قیزا یاونون سئودی ،خبریمیز اولدو کی

آناسی  ـقیزین آتا. و گلیری وار اوغالنین ایشیین تهو ایس الرآداقالندیرسین
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نه  ،بونالرا خبر وئریب کیهرچند  زو دهلر. قیزین اؤلیق وئرمیشدا راضی
ا ، لرئتسینا باش  سیئولنمها ناونونال رشیدی ،دیبیلیریاخشی زو ده ؤاآم 

 میشدیر.راضیلیق وئر بو ایشهدا نهایت  . قیزتوتماز
بارات اونون بیر دفعه آغالماغینی  ، حت ایدیا تارشید چوخ ناراح

ا ردو. ؤگ د رضا،آم  م   اونویشدیر و سارم وورونؤو ارشد اونون د ح 
و رشید  چؤزولدوله ینلیکد تدن سونرا چتومساله بیر مبو و  اوودوردوالر

 ی.یتدیاق ه مکتبهیئن
ایله  یسیدا والورون ایستاوتاقسینده بیر طین گوشهاسیندا حی  تقیشین شاخ

چوخ  ققاشق یوماـ اوز و قاب ـ لوض قیراغیندا ا  وح هطدو حی   یاشاماق
روردو گؤ فیرچا چکیب یومایاندالره و سویال دیشبوزلبارات ایدی.  چتین
وز سینا قدر ایچینده سویو بییار. ایا دوشورامدلری نئجه سیزیلدیش ،کی

ـ یولونا گئدیبآیاق هر صبح ندایقاباغو سویوق کولک  یلها اآفتافدونان 
گلندن سونرا هامیسی وین ایچینه ئا .رلومدن چتین اولموشدواؤ گلمک

 السینالر.الر کی اونو قوجاقسینه یئغیشیب و آز قالیردیوالورون دوره
 قازی یییله ائتدنین ایچیندن آناسی ق  وک کوپهیؤناهاردا ائوه گلنده ب

 تئز لر. باراتیدیدیرشوربا دوزل ،تیندن بیر نئچه تیکه چیخاردیبا  
لرینی یشرمه ایشمیآلسین. ب چؤرکچیدن بیر نئچه چؤرک ،لر کیندریردیؤگ
او بیری ایسه  و آلمایئراونا  بیری دان، اونالروگؤورد الیضا اوستالیقر

لیک کؤمکدا الری یوماقمجانیقیرمیزی باد سی دهبیری دا و سوغان سویماق
یئنه رده قدر ؤایکیدن د ساعاتیندن سونرا ئناهاری ی لر.لی ایدیائتمه

 .لرئدیردییه گمدرسه
ین بازار باش ئیدییمام دالر. حاما گئدردیامحدن بیر اونالر ایکی هفته

لده بیر سیرا یدانا گیررکن ساغ ا  ئسیندن من کوچهمیدانیندا اونالری
داها  دهدان سونرا او بیری طرفحاماممیشدی. یئرلشالرین سونوندا دوکان

کرپیجدن دوزلمیشدی و  بوتؤولوکدهین اوزو حامامردی. یباشالی تارالالر
زامانا او و دیوارالری موزائیک اولونموش و  سیمهدؤشهریسنده هایچ

  نلی ایدی.دوزو نسبت چوخ تمیز 
یه سونو نؤوبهده هفتهیئنه  ،لریدیا هستاونالر نه قدر ده تئز گئ

یدی. اونالر ایکی هفته ا لر وارالردان تئز گلنناو کیچون ،دیای دورمالی
تشطین ایچینده  اورادا ا آپاریب،حامامدا  یپالتارالرینالری دیقباتیرایچینده 

 ،گیریب چینهنین ایمرهؤاوان بیر نرد نفر جؤالر. داردیویوایله « فاب»



109 
 

 ؤز جانالرینی یویوب سونرا دا ا ، هردن ده ایکی بوخجا پالتار،بیرهردن 
 دی. ای لیهرمییه چیخماالری الپ گؤشئا

چوخ  قآلتیندا نفس آلما وی بوغتایس ناورانی اوالندایریده هاونالر ایچ
. پالتارالری یویوب، ایکی نفر بیرلیکده سیخیب، سونرا ردیچتین اوال

لری چوخ ، کیسهلریدا چمدانالرین ایچینده یئرلشدیرمهیا  بوخجاالرین،
یه یشئ. اونالر قورتوالندان سونرا بیر یئرده ائدردیو آغیر ا یردیبشیش
الرینی الر. قاپیلوغا چیخیردیبیردن جهنمدن سویوق سانکی، ،انداچیخ

ردی. سونرا بوغون ایچیندن ی  هوفلایه یشئایچیندن ا «نینمرهؤن»آچدیقدا بوغ 
رال دولو لموش پالتارالیویوو لینده ایچی یاش سینین ا  اوان هرهرد نفر جؤد

ی و بوغدان تالر. اونالرین هامیسی ایسردییه چیخایشئا بیر آغیر کیسه ایله
ً قیش یشیئ. اردیری قیپقیرمیزی اوالگؤزلـاوز ن سویوغو خصوصا
 ردی. ی  هوفلایچینده ده این حامام الرینده اونالرین اوزونه حت  گون

نین ایچینه دا چالیشانالردان نمرهحاماماونالر چیخاندان سونرا بیر نفر 
سی نین گلمهوشتریاو بیری ماراق، قوروالی ییب،هتمیزل اورانی گئدیب،

رد نفر ؤدنده وئر یالرینحساب بخانا گلیردی. اونالر پیشالریاوچون حاض
بی اصاح حامام. الراردیدور الریلرینده چانتالا   داقاباغین (میزینماسانین )
رینده داشیدیغی آغیر للیشمیش اوزلرینه و ا  بقیزارمیش و ایستیدن اونالرین 
رد نفرین پولون ؤاونالردان د ،دا اوزه قاالراقو آخیردا  رباخا بیر چانتاالرا

 ردی.آلیب و اونالری یوال ساال
ی دتهاونالردان ایس ،راقصاحابی مجبور اوال حامامایکی دفعه ـبیر

کی یویولموش پالتارالری ، ایچریدهاو .آچسینالرین بیرینی چانتاالرین ،کی
 قیزارمیش اوزلری اوندانباخدی. بونالرین بیر بونالرین اوزونه  ؤرجکگ

بونالر. سونرا ده دی و نه ئ. نه او بیر سوز دبیلمزدی قیزارا دا آرتیق
 الر.دیییه چیخشئدان احامام
ین سویوغو اونالرین اوزلرینه یدن ائشل طرفؤه چیخارکن چیشیئا

 االرینباش وب،یایله بورو شالتئز  یلرینزؤگ ـردی. اونالر اوزی  هوفلا
 تئز تئزـلر. فینه یوال دوشردیهینده ائو طرلرلبوخجاالر ا  رک چکیب و ؤب

و  آالردی ،الزم اولسایدینه هر ـ  دن، یا اوزومدنچؤرکائوه گلرکن یولدا 
 لر.ائوه یئتیرردی یزلرینؤا تئز

ل پالتارالری ا الر. آساردی دنینشریتده پالتار ئشیکائوه چاتارکن او 
 لداقیپالتارالر دونوب و شاقق ،وانین سویوغوندا چوخ چکمزدی کیاه
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دن ، جوت سورمککیزلری ائوه گلندن سونرا سانؤاونالرین ا اولماسین.
 هایکی دن ـاوستوندن بیر یب،یئی یلرینوبحانهدان تئز صلر، یورغونلوقگلیب

ر. لردیزلرینه گلؤبیر آز اتزه لر. چایی ایچندن سونرا ردیهچای ایچ
 . آز نورمال اوالردی لری بیراوندان سونرا رنگ

د»ن ، گؤرردیکیواختدایدی  بوائله  م   ییب الدن پارتبو طرفدن بیر ح 
نی ، کیسهزونه باخیبوا ننین اونالریچیحامامباشالدی. او یه هگولم

ده اونا  لرلر. بو بیریردیگول ،یبیدئتکرار ا الغا قویوب، نیآچماغی
ا لر. قاریشیب گولردی دآم  م  ن کئچ ـاولوبسیله هو اوجا س کوردو لهجه ح 

هر باشی چامیرلینی سی مهتعریفله« اؤزونو حاقلی سایاراق»ماجرانی 
  ردی.دور  گول

ایکی دفعه  ـبیرینده رلکجگئدها حامامیئنه اونالر  گلن اون بئش گونده
هر نه اؤز ایلکین وضعیتینه ده یئنه آز پالتار آپارارالر، سونرا قدر  بیر

ردی و ایاخینالش یئنهبایرام  نا کیمیسونا چاتا یاواشـ یاواشقیش  قاییداردی.
ک نمسولدوزا دؤسونرا  اوزون آلتی آیدانباراتا بیر عؤمور کیمی کئچن 

 زامانی یئتیشردی.
و سولدوزدا  سولئیماناونالر بیر نئچه مکتوب تهراندا  آرادابو 

و اونالرا بایرامین  رالرینا یازمیشدیولرینه و بارات دا بعضی یولداشئا
. اگر ریادا سالمیشدی یلرینیئنیدن گؤروشمهو اونالرین  ییاخینالشماسین

، اونالر ردی کیاواب آالبیر آیدان سونرا بیر ج ،یدیاهجازه وئرسیزامان ا
لری اوچون گونمک یئنیلهلری روشؤسی اوچون و گدا بایرامین گلمه

 الر.یاردیسا
لرده قیشین کوچه ردی.الر آزاالقبایرام یاخینالشدیقجا سویو

یییب، رچوخو ا   ینقارالر شاختاسیندا قاالناراق بیر بؤلومو بوزا دؤنن
 هردنلرده بیر قدر قار قالمیش و کوچهله ههلردن آخماغا باشالردی. کوچه

بیر  وونتاونالرین اوس ده بیر آز قار یاغیب،یئنه  ،دا یدیبایرام یاخینالشسا
ا . یدرترؤداها ا  ریدردی.نئچه گون سونرا گون چیخیب و اونالری  ا  آم 

گونش داها چوخ  آچیلیب، گؤزلواالر اا هبو ایل بایرام یاخینالشدیقج
، لرمیشدیکئچینین یانیندان قاراژ آوتوبوسردی. اونالر دا نئچه دفعه یپارالی
ا الر. ط آلسینیلئب دان گئدیب،قاباقبایرام یاخینالشاندا الپ  بلکه اونالرین آم 

 اوالی یاراندی.ر دیی بیمهگؤزله
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رده و شهرین لؤللوغو بیر طرفدن قارالری چاوانین سویوقه
ایکی هفته بایراما  ـدی. او بیری طرفدن بیرمیشباشال یههریتمده ا  لرینکوچه
یاغیش یاغماغا باشالدی. بولود بورودو،  قارامتیللری بیردن یگؤ قاالندا

  مزدی.هئچ گؤزله بونالر ،کی دییاغللیمینه له بیر سئئیاغیش ا
ریدیب کی قارالری ا  هلردکوچه یویوب، گؤزلیاغیش شهری چوخ 

ا شدی. تالاگل راحـاللیقالر اوزه چیخدی و گئتلرده قومسآپاردی. کوچه آم 
لره ؤل. چئدیبلر الرده نه، بو یاغیش چؤلکی ایدی بونالرین خبرلری یوخ

ی بعض و دا سئل آلتینا آلیب،یئرلرده سولدوز یولونل گلمیش و چوخ سئ
 . دیربوتون باتیرمیش یئرلری

وزا دالر سولتوبوس، آوگلده رشید خبر وئردی کیـا گئتقاراژ
 ییل. مکن دئوگل مـ گئت  ،ری سئل آپاریباللکی یو، چونررلمیگئت

قیریم لر. بو دیای لیهاونالر گئتم ،اولمالیدی لیر. هر نه جورهگ بایرام
. اونالر اگر بو یوز رندو یوخدو، دؤلدو وار. اؤمزدیا بنزهالراو قیریم

ده یئنه ، سهلردیایلیهپیادا دا گئتملیک یولو ترئکیلومی للاوتوز و یا یوز ا  
ً وخ ،رسونگؤمالی ایدی کی، بارات باخ اد حاقدار. بو لدیجکگئده  ،صوصا

 ر.رالضا نه چاره تاپییرشید و ر
کی سولدوز هدرهؤاو د ،ژا گئدیباارضا بیر نئچه دفعه قیر ایلهرشید 

شهرین  ت االر. اونالر حآختاریردی ـ یوالجاقیول یرلریله دانیشیب،سافوم
غا مادان سولدوز طرفینه گئدن ماشینالرال دانیشیااور ا گئدیب،چیخیشین
گیل ر. رشیدر باغلیدیاللیو ،لر کیالر. هامیسی خبر وئریردیباشالدی

 .الرینا گلدیآغیلکر یدا بیر آیری فرینا باخمایاراق، آخیرالقلیجاوانتون بو
ز اولدوغو اوچون چوخالرینا رلری آیسافوالرین مقاراژ عایدکندلره 

 الریماشین ا جیپرین بیر سییا بیلمهیـ آلتی نفردن آرتیق موسافیر داشبئش
 اوراداالرا باش ووروب و قاراژ. بونالر کندلره گئدن ردیار آپاریسافوم

الری کیچیک و تکرلری اوجا ماشین الر. جیپماغا باشالدیماشین آختار
یولون دان و یا الراراب اوالن یئرلرینده قیراقیولون خ اوچونالری اولدوق

 لر.ده بیلردیکسه گئله ووروب سینی چؤیکهبیر ت احت  
سکسن تومن ، اونالردان ر اولدویآخیردا بیر جیپ شوفری حاض

ز ؤگیله بو بیر کلمه سیئتیرسین. رشیدسولدوزا  کند آپاریب،بهکند ،آلسین
ری جیپین للوسای ،قدارین وئریبیردی. اونالر تئز پولون بیر مئدیفایت ایک

یوال دوشدولر.  یبالری باغالی. قاپیاوتوردوالرایچریده ، دالیسینا قویوب
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تهراندان نئجه گلیب  مانسولئی ،ی کیکئچدکریندن یبیر آن اونالرین ف
ا  چاتاجاق؟ بوتون کی لریندهبدنسولدوزا گئتمک اوچون اونالر آم 

. اونالر یوال یه حاضیر اولموشدوالرلریندن گلنی ائتمهلا  ایله ری الولوللس
 ل یوخوشکم هئچیدی و ا یول ساغالم یه یاخیناون بئش دقیقه بیردوشدولر. 

یولدان  اساس یبیرین یولون اوچده، اونالرا دئدی کی ایدی. سوروجو
قاییداجاق. بو ده اصلی یوال یئنه سونرا  ـ کنده گئدیب،دنندبلکه کجک، هگئد

سوروجو  ،یردی کیرتهس، چونکی گؤک وئریردیهگیله داها اورسؤز رشید
  دی.بیلیر یینی یاخشی جهنه گؤره

کند  ،ندن سونرا جیپ اصلی یولدان چیخیباییرمی دقیقه کئچ ـاون بئش
ا ایدی،  چوخ ییـ چؤکه. بو یولون چاالدیدا کئچیولون یدی. ا یئری برکآم 

کند قاباغا گئدیردی. بهورعتله گئدیردی. کندآز س ،ییرغاالنا ـییرغاالناماشین 
اوالن تارال و  د طرفی باخچالیقرؤهر د ندن سونراکئچایکی کندی  ـبیر

. شدییمیولو سو آلتینا آل ،لر کییئره یئتیشدیایکی کندین آراسیندا بیر 
یئره دوشوب، یونگول اولماسی اوچون  ینماشین :دیئبونالرا د سوروجو

 لر.سینکئچاو بیری طرفینه  یرلیغینمچا پیادا
له هه وخوملوقدایدی. شده باخچا و بوغدالیق ا نین ایکی طرفیجاده

ـ داش اوتالر الر و . قورو آغاجمیشدیجوجرمهرنتی بیر گؤیه هئچ
الری اجاالرین آغالر. باخچمیشدیرچیخاباش یه یایچیندن ائشلرین کسک

الر. اونالرین ه باشالمیشدییهمسویوق هاوانین قاباغیندا یارپاقسیز تیتره
 .ره چیخمامیشدییبوتا ائشی یئنیبیر  هئچبوتاالریندان له هه

یئره ترتمیز ایدی و الری پالتارالری و باشماقاونالرین کیمی  بورا
 چکیب، ااوانی آغ جیارالرینبو طرفینده تمیز و سرین ه یولوندوشرکن 
سویون و چومورلوغون ایچینده  یاواشجاالر. جیپ اویاندی دانیوخوسانکی 

چومورلوغون او بیری طرفینه حرکت  اراقریاک یئرلری یاز و براد
ه درینلییر بیری بیر قد ینتکرلرینجیبین ایکی یئرده  ـبیرسوروجو دی. ئتا

 .لی اولدودئیه، بیر آز قاز وئرمه دان چیخسینااوردویو اوچون دوش
او بیری طرفده جیپ  ، چتین اولمادی،نظره گلیردی ،له کیهر حالدا ائ

پیادا تری ئبونالرین بو اوتوز م سیرا. دیکئچلومونه ؤنین ساغالم بجاده
 ،وال دوشوب. اونالر باخجانین ایچیندن یلری احواالتینا یئتیشدیگئتمه
دی. لری باتکتلوارالرینین ا  اش الده باشماقیئنه  ساالر دا،باشالیه گئتمه



113 
 

یئرینه  الریالرینی اونون آیاقده آیاقلر او بیریرشید قاباقدا گئدیردی، 
 قویوردوالر.

لر. دیاونالر دا جیپین یانینا یئتیشدن سورمه ـ اون بئش دقیقهاون
نده لریگولوش کیایچینده یناونالرین ماشینین لر.یائتدوام ایوال د مینیب

 ینریگؤزل نیگارانچیلیق دا دویولوردو )حیس اولونوردو(. آز دانیشیر،
یولو دا  کتمگئسانکی  ،کی ریشدییارانم له بیر حالئ. الرمیشدیزیللهقاباغا 
 یبیرین دهول دا نامعلوم. بونالر یولون بئشداکی یقاباقدی و ای باغلی

 .دیردو قالیرؤد و بئشده لردیتمیشگئ
 ـاالنااؤتنده ماشین هردن ییرغ ایکی کندی ـبیر لر،ائتدیوام اد ویول
بیر آیری یئره راست  .گئدیردیجا، هردن ده تووال یاواش ، هردنییرغاالنا

. لی ایدیمهکئچدان ون اورتاسیندا چومورلوقل، ماشین چؤلر کیگلدی
و او بیری طرفه پیادا ایدی کیچیک  قاباقکیندان کی چومورلوقبوردا
و  ایلیشدیدا تکری چومورلوقیلدی، اما جیپین بیر ئچتین د مک دهکئچ
تکرلرین ر. لیدلههماشینی ایت لیب،همک اوچون گؤگیل کادی. رشیدمچیخ

 . رلدن داش دا تاپا بیلمیردیؤورهدحتا آلتین دولدورماق اوچون 
 ردولرؤگ ردوالر، آماولدوروو اودونال د چؤپکرلرین آلتینی چؤرـت
 ایچیندهسیزلیک میدوو ا ـ آرغینونغبونالرال فاتییا تومان اولماز. یور کی،
 ا ساتاشدی. تراکتور یئتیشندهری بیر تراکتورگؤزل لر. بیردنایدی
ا ائنیب، ییآشاغنا سالالـ نالالتراکتور شوفری بیر غرورال سا ،الشیبسالم

چومورلوغون او بیری طرفینه ده جیپی چکیب رکتبیر ح زنجیری سالیب،
 .آپاردی

سونرا بیر داها اولالشاندان ائدیب اونونال ساغتشک ر تراکتورچودان 
ینده اوالنالر کیمی ی ساواش ایچیدددا داها بیر جایوال دوشدولر. بور

لر. میشدیقاباغا دیره یرینگؤزلی بیر دورومدا ددیو ج میشقیجا یلریندیش
کی ایچیندهسرتلییینین طبیعتین بو باخیب، لره چؤلده بیر دن هر

لر و داغالرا گئدیردی کدهنلیالر. هله دوزیران قالیردیئلرینه حیکگؤزل
 . الرچاتمامیشدی

سوروجو  ندن سونراکئچچومورلوغو دا احتیاطال  ـ ایکی کیچیکبیر
 ـ اون بئشاون اونالر .ییرلرهووشماق ایستاونالر اصلی یوال قو دی:دئ

کند یولوندان  ین یولداگل ائتمهـبیر طرفینده ماشین گئت هئچدن سونرا دقیقه
ا الرو داغباشالییب اوزو یوخاری  یول. لرکئچدیسولدوزون اصلی یولونا 
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له کار سالمامیشدی. ایکی ئ. اوزو یوخاریالرا سئل ااوزانیردی ساری
 لر. میشدیگئتمه ییولون یاریسین ، هلهرلایدی دان چوخ یولداساعات

سی دان اوزویوخاری گئتمهواالی وورما سورعتله اصلی یولداجیپین 
ر بیر ئشوف ینا سبب اولدو.الرباشالما دانیشیغا یئنهو وئریب  اورکاونالرا 

شوفئرین یانیندا . اؤتوردویه یرهایچهوسله وسونو تتوس ،یاندیریبقارئت سی
 دی.ردی دانیشیدیرشید اونونال جشن یلهقدا ا  باقا

 آرخایین اوالن بیر الرینااقاوغور قازاناج سانکی الراوشاقدا دا دال
هیجانال دانیشیغا  ریدن سرخوش اوالراقهایچ الر.یدیاویونون اورتاسیندا

د، آما . بارات چوخ آز دانیشیردیلرایدی مشغول م  بیر حالدا دی دیچوخ ج ح 
 یدی. اده گولمک  ضا دا دانیشیبیر. سئوینج یاشاییردی

چوخ  جنکندینه «ئیدر آبادح»لییینده ترئاونالر سولدوزون اوتوز کیلوم
فیندن هطر «حسنلی»کند ـیئنه ده اونالر کند یانادان بو الر. اورت گلدیاراح
کند یولو اولدوغو  . آنجاقلردیچکمه دا چوخ چتینلیک. بو یولدوشدولریوال 

  لی ایدی.مهگل یاواش  ـیاواش . جیپ ایدی چوخسی اوچون چاال
اونالر  یاواش ـیاواشبیر دورومدا  نوو یورغ ییرغاالناییرغاالنا ـ 

اوچ یولونا  اونالر دؤرد ساعاتدان سونرا اوشنو لر.ردیائدیوام ایوال د
لر. دیئی شهرینین ایچیندهداغان، داها لر کیبیلدییئتیشنده آرغین  ـونیورغ
الری یارپاقایکی طرفده ده  ساریب وباغالر  دهی نین ایکی طرفینجاده

 «سان»بونالردان  سانکی .لراکیلمیشدیسیرا ایله آغاجالر آچمایان 
 ،بیقارشیالی یالدالرینؤز اؤالری اوزاغا گؤندردیکاوچون  گؤرمک
نالرین دا هامیسی بو لر.ماق اوچون سیرا ایله دوزولموشآلتحویل  یئنیدن
اوزاقدان  آرخاسینداناونالرین  ،باخارکن داحالیورغون الرا آغاج
 . لرمیشدیزیلله ز ؤگ کندینه« هولؤک»

رکن بو بیری طرفده کئچکؤهوله یاخینالشیب، اونون کناریندان 
نی یکندی «مجید آوا»چوخ کیچیک اوالن یئرلشمیش گادارین کناریدا 

. الرچاتدیرپوسونه چایینین کؤ ندن سونرا گادارکئچ. اونو دا گؤردولر
رپونون اوستوندن رک هامیسی آیاغا قالخیب کؤلریندن وئرهلا   ختیارییا

ی. آخیرد الم اوزده ،لوؤپوکدولو سویال، اوزو کدوپ گادارالر. سویا باخدی
آپاریردی. چکیب یه یرهسویو ایچ بعضی یئرلرینده بورغان بورولوب،

نه قدر  مکاوندا چیم ده همر، دوسو نه قدر سویوق هم ،بارات بیلیردی کی
  .قورخولودور
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ندن سونرا کئچیخانا قاباغیندان ئم»کی لدهسول ا   ،یبکئچرپودن کؤ
تردن ئشهرین گیریشینه یاخینالشیردی. بیر نئچه یوز میاواش ـیاواش دهجاده

سا دا، قالماگوج لرینده یردی. اونالرین بدنیبازار باشال ـ  دوکانسونرا 
ـ تین او طرفااماعروشدن جؤگمام بو الری تکهو اور ، قوالقگؤز آنجاق

 الر.آلیردی گلیندن، دانیشماسیندان گوجـبو طرفه گئت
سوال گؤستردی کی،  هرئرشید شوف چاتانداخانیا ت ساختمانینین یانینا ود

گیلین باراتیاواش ـیاواشری طرفه آپارسین. جیپ لائو اونالری ،نوبؤد
 تئز تئزـبو طرفه  ـاو طرف ندا یاخینالشیردی. او دا پنجرهالرینقاپی

 تئز تئزـهر ایکی طرفه  .جکگؤرهده کیمی ؤرسون کوچهگ ،باخیردی کی
، هردن ده هردن بو طرفه آغزی دا آچیق یظارنتیبیر ا ندهریگؤزل باخاراق،

بیر ده  ین،الردان بیر قورباننوب او بیری طرفه باخیردی. او تانیشدؤ
نین ردو. تپهؤگرکن ده اویناالرینی کوچهکیچیک قارداشیالنیز ین ارسالن

شیب و هیلل آغاجی دیوارین کناریندا ا  لینده ا  ا   «پناه عمی نمازی»ؤشونده د
 زون گونه وئریردی.ؤا

 یگیلین قاپیسینعمی پناه، جیپ ماشینی ردو کیؤبارات گ بیر آن
نوب اونالرین قاپیسینین قاباغیندا ساخالدی. بارات ؤساغا د ،یبکئچ
تی اسیندا بیر ایستقیشین شاخ قسویو سانکییه گیرنده یرهدان ایچالرینقاپی

 دی. میشالنقاز توکوندن قایریلمیش یورغانین ایچینده قوجاق
ه ترئرمی مییاکیمی ولرینین قاپیسینا ئروازاسیندان ااط دی  اونالرین ح  

ی ئولرینین قاپیساونالرین ا ،اوالردی. بیر نئچه آتدیم آتمامیشدی کییاخین 
، ئنیبنی اهیلله پحالدا ایکی دن لالناقسا کیریییب،ری للا  آچیلدی. آناسینین 

 .: باالالریمچیخامادی دن آرتیقآنجاق آغزیندان بیر کلمه
نوروز بلکه ده  ه مشغول ایمیش.ایل ـ یاماقشیب، ییرتیقهیلا   سانکی

 نباشیندا ـیرمیش. اوستویالینا پالتار یاماقالراوشاقاوچون  یبایرام
، باغرینا باسیب بیرـ بیرالرین ر. باالنمیشدیلالالری ساالرین پارچاساپ

له قیزدیراندان سونرا ای یسیتز جانینین ایسؤالرینی اجان اونالرین سویوق
 لالدی.یه یویرهپوب ایچؤاونالری ا

و کیچیک  «ترالن» ،«مارال» الریده بارات و رشید باجیلهیبو فاص
الری چامیر اولدوغو اوچون ؤروشدولر. باشماقگ ایله ده قارداشالری

سرین و  هله ایدی. ائشیک لیگونش گؤزلوا االر. هده چیخارتدیکشیئا
یئنه وخوسو رینین قلائو وین ایچیندهئیدی. اتی ایم ایسیالومایسه ری هایچ
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نه زامان اونالرین  ،لردیهبیلم هئچ. اونالری مست و سرخوش ائتدی
قوخوسو  بیشیرمکیئمک ده آناالرینین یئنه الرینا چای قویولدو . قاباق

 وین ایچین دولدوردو.ئا
ـ سوغان یئرآلما آلیب، چؤرکقاچیب داها بازاردان  ،بارات بیلدی کی
آناسی بیر  ی. بونالرین هامیسینقالماق الزم دئییل هایینا گئتیریب بیشیرمک

ا دی. رالمیشیحاض قیرپیمیندا گؤروبز ؤگ آز  یاشیاو هر نه قدر ده آم 
 چتینمک ئلهیئر ابهلری یئراو ایش ،کی ریرنمیشدیؤیویوب و اؤب ،اولسایدی

و ها  راماق، یئر آلما سویماقغت دودی. آناسینین یانیندا دوروب و اونا ا  ای
  ؤمک ائدیردی.لرده کبئله ایش

 ،قویدوالر یچاو شیرین چؤرکـکه پنیریرینین قاباغینا بیر تئجیپ شوف
. بو ابالشیب، اونو یوال سالدیئسح ایچندن سونرا رشید اونونال ـبیئیاو دا ی

دآرادا دا  م  . او دیرلیگئتمهناهاردان سونرا کندلرینه  :نوب دئدیده دؤ ح 
رد آراسیندا بیر جیپ اونالرین کندلرینه ایله دؤایکی  ساعات ،بیلیردی کی

. بارات دا هوس لردیهگؤزلاهاری ن لیبهر آپاریر. اونالر دینجیسافوم
 ه چیخسین.یشیئبیر ا ،دیهیلئا

 ،یبیکاالوالری اویرمکی چاییندهلوارینین اتهاچیخاندا ش هطاو حی  
آغ  هلهیندن سونرا هتمیزل اونالری چیرپیب،ی. ماغا باشالدچیرپ
، قویونون اوستونده قالیردی. او گئتدی ینلوارالریناالرین یئری شپاقتور

 یوسون. والرینین اوستونباشماق بیر چل ک سو چکیب و باشینا
یه چیخدی. بوتون کوچهیندن سونرا هلوارین و باشماغین تمیزلاش
 شین قاباغیندا اویناماغا مشغولهی گونالراوشاقنورون  ـنین نارینکوچه
خوش  ،رکگوله اونا ،یاخینا گلیب یب،اونالرین چوخو باراتی تانی .لرایدی
ین گیلباراتولرینه ئا ،الر کیقاچدی سیراسی دا . بیرلردئدی گلدین
 لر.خبر وئرسین یسینگلمه

ـ سوال گئدیب گونون قاباغیندا اؤزونوگونه ده بیر ساغبارات کوچه
لرینده اویناداراق لوارینین جیباشـت وینی کلرلا  ده او، کوچه. وئردی
ده یوک بیر شهربؤ. او داها ائدیردییه باشالیاندا اؤزونو بؤیوک حیس گزمه
 ، ارسالن. او قورباندیرییاشای بیرلیکدهالریال باشینا قارداشی و یولداشتک

هامیسی  ینالراوشاقاوینایان  دهدی. کوچههرمگؤ بیرینی هئچ گیلدنو بایرام
 لر.یدیا اوندان کیچیک
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آناسینین ییه گیرندن سونرا رهن ایچاروازاداندو. دؤائوه د یئنهاو 
کی دهاورمی ه سرخوشالندی. ،یبیهوخوسون ایلبیشیردییی ناهارین ق

، یردیوخو وئرق گؤزلی کیمی نه آناسی بیشیردیی لرمکئلری یبیشیردیک
 :دیئیه گلندن سونرا آناسی دیرهایچ ایدی. لیهمئنه اونون کیمی دادلی و ی

  سن.لیمهزیر اولماسینا دؤدا ناهارین حاض ساعاتبیر یاریم 
دسن یه تلهکنده گئتمه م  سورعتله شویو ـیه الزیم اوالن شئیوفرهس ح 

الری گتیریب، سبزیدن، قاتیقدان قاب نی آچیب،وفرهیردی. سیرالیحاض
نوب ر. هردن ده بیر چؤدا قاپی آغزینا قویموشدو یبوخجاسین دوزوردو،

 «جک؟بس بو ناهار نه زامان بیشه ،باجی»یردی: یئد
. بیردن غیشدییوفره باشینا یس یر اولدو. هامیناهار حاض نه ایسه

. آتاسی اونالری یه گیردییرهدا ایچ ایله آتاسی ختای وا، ردولر کیگؤ
لر. یلشدینین باشیندا ا  وفرهسونرا س ،پدوؤده او اوچون ،باغرینا باسیب

لرینی اونالرا دیکگله جنئدن سولدوزا اورمیهیه ئیـیهئاونالر ناهاری ی
 . الریه باشالدیمهلهتعریف

الرین آوتوبوسلالرین باغالنماسی و یو سی،گلمه نئجه اونالر سئلین
نئجه بیر  ن چوخاتدارت ساعؤبو یولو د دا جیپ ایلهسونرا  ،سیهمگلمه

الوارالرینین و ش الرلر. باشماقیردییهتعریفل یلریندورومدا گلمهچتین 
 یئرینده دوروردو. هله رالرییمچا

د م  کنده طرف  یب، اونالردان آیریالراقیئی تئزتئزـناهارین  ح 
ینا اونالرین باش ،ین آتاسی بیر آز چوخ ائوده قالیبالراوشاقندی. لالیو
 ، سونرا نه اولدو؟هیجانال اونالردان سوروشوردو کی آسیب، لره قوالقگلن

 ندی.لالیوطرفه  دوکان یئنه دهوده قیالندان سونرا ئمازین ااگون اورتا ن
الر. بیردن ردییله دانیشیبیربیرـقارداشالر هامیسی ـائوده باجی

. بارات گلیب ایله قوربانارسالن  ،دی کیئباراتا د ،دن گلیبئشیکاوختای ا
لینی باشینا ا   یاغینا تاخیب،آ یباشماغینـ، جورابیبئیلوارین گاش ـتوتئز ک

دان و، اوزاقیدی. اق اآچی اروازاندی. دلالیو یا طرفروازااچکیب و د
لر. بارات دیده گولومسه روب و اوچوئشیکده گؤقوربانی ا ایلهارسالن 

 اروازیاآغیر دـآغیر ،او حیسی یاشاییردی. کینده بیر غرور و بویوکلویهاور
لرینین بیرـ بیرپوشوب و ؤا ـالشیبقوجاقده اونالرال یکشئا ،یاخینالشیب

 سوروشدوالر. یحالین
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ییردی. هواسینا بنزاچوخ باهار هداها وا اه سه ایدی ده،گلمهباهار 
ر» الراوشاقخیاباندا  ،دهکوچه  «جنآغا ـجن، آغا«جوالیا بادام آتما»، «مرم 
اوندان  یداها اؤزلرین گیلبارات الر.یردییاوینا «خستر چین»الر دا و قیز

 الر. نیاسله اویونالردان اوینئده ب، کوچهروردولر کیؤیوک گبؤ
 الر. خیاباندا ماشین چوخ آزندیالآتا خیابان طرفینه یولـآتا یمددآاونالر 

خیابانین کناریندا ده بیر ماشین یولدا گلیردی. اونالر ایدی. هر نئچه دقیقه
 لر حاققینداـ بیتناولوب لریندن و بو آلتی آیدا بهواوچو ده تجر

 یدی. ا واری غا چوخ سؤزلرالر. اونالرین دانیشمادانیشیردی
بیرآز  ندولر.ا دؤییآشاغ یئنه ده ئری قاباغینا قدر گئدیب،اونالر ژاندارم

 ـپوشوبلر. اونالرال اؤگیله راست گلدی، یولدا یوسیفلر کیمیشدیگلمه
سیندا ال یول گئدندن سونرا یولون اورتابیر قدر اونالر روشدولر.گؤ

دا چایی الر. اورشدیهیلخانادا ا  چایبیر مک اوچون چچای ای ،یورولوب
حاققیندا سوروشوردو.  الرییولداش بیرـ بیرایچه بارات اونالردان  ـایچه
 (ییغماسی)یه گلمدی؟ فوتبال تیمییرور؟ بایرام نؤنه ایش گ «یوک آغابؤ»

 نئجه قاباغا گئدیر؟ 
. وئرسین لر پولاو بیری ،چای قورتوالندان سونرا قوربان قویمادی

وب گلدی. نسونرا دؤ ،روبؤگ یچایین حسابین یاچیچای تئز گئدیب،
، دییشجانالری قیز هبیر قدر د ،چیخدی اونالرین بیر آز یورغونلوغو

 ،اوچو ده بیلیردی کی ینطرفینه یوال دوشدولر. اونالر «درمانگاه»سونرا 
 لر.گئدیردی ا ساریگادار

 ، گادارین داشلر کیرروؤگ دندانیشا گئدرکن بیرـاونالر دانیشا
بورغانلی  یرالر. گادار کؤپوکلو،سویا باخ ،رپوسونون اوستونده دایانیبکؤ

گادار آرام  اوزده ،کی ردوزدو ،لربیلیردی گیلباراتو دولو آخیردی. 
ا آخیر،  بیلسه، چتین گادارا  کاوزمیاخشی بو سویا دوشن نه قدر ده آم 

 ب گله بیلر.یغال
 الریلناغییاشانمیش ر بویو لیلآغیزسیز چای باراتا نسـبو دیلسیز

دی. دینجلدیر ینییین اورهغیانلی چای باراتوردی. بو طوفانلی و طی  هیلسؤ
 وآخیردی. گادار چایی اونون روحکیمی ین دامارالریندا قان بو چای بارات

دی. بو چایین یانینا گلنده ی ایلومو و دیریلییؤیدی. بو چای اونون اا و جان
ات اونو یدی، بارا کمت واریگلیر. بو چایدا نه ح ناقوینوآناسینین سانکی 

دییی ک ایستهدینجلموجاغیندا ، آناسینین قبونو بیلیردی کییالنیز  یردی.نالمآ
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 الالرساعات هردن گؤرهبونا  ییر.قدر ده بو چایین کناریندا اولماق ایسته
لر و ؤپوکبو بورغانالر و ک نکیاسگادارین بورغانالرینا باخاردی. 

 بیر آنین یلریننایتیو ج لمونئچه مین ایلین ظ سیققیلتی سهسویون شا
 لر.ردیییهایسئمک ایچینده باراتا د

اونالر همیشه  ،لر کیاوچو ده بیلیردیـ رسالن، بارات و قوربان ا  
وحشی  گاداری، اونالر گادار اونالرا زور گلسه ده لر.شیمشهگادارال گول

 باخا ـده گادارا باخایئنه  لر.تربییه ائده بیلیبو اونو  مینیبکیمی  ی میننآت
مینه الرینا اونالر گادارین بورغان هجئن ،یردی کیکئچبو  لریندهاورک

، هر کس ایندی گاداردا لر کییه یئتیشیردیبیلرلر. هامیسی آخیردا بو نتیجه
 بوغوالر.چیمسه، 

ون بوتاالری الرینین چوخونگادارین کنارینداکی باخچاالرین آغاج
گاداری وحشی آت کیمی  گیلباراتلر. شیردیهلرله گوله شپهسویون ایچیند

هتر کیمی او طرفه ئر میالر. بونالر دا ماهز طبیعتینه بوراخدیاؤ
 الر. ندیالیول

گلیر. « جایره»، ردولرؤاوزدن گال یئتیشنده اوزبهیوکی دؤرددهمرکز
ل . اونالرال ا  ساری گلدی گوله بونالرا ـرندن سونرا گولهبونالری گؤ

اونالرین  ،روشدو. اونالرین جمعینه قاریشیبؤگ ـپوشوب ، اؤوئریب
 دی. الرینا قاتیلن دانیشیقی  هبیتم

یشیغی نین ااواه ،یدی. آخشام یاخینالشیبا سی وارهس گؤزلین جهایر
یاواش ـیاواشیون رنگی قیزارماغا باشالمیشدی. اونالر آزالماغا و گؤ

 . باشالدی اوخوماغا یسینماهنی« آیریلیق» جهایر گلرکن
 فیکریندن گئجه لر یاتا بیلمیرم،
 بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم 

 نیلیم کی سنه چاتا بیلمیرم
 یریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق.آ

 بیر درددن اوالر یامان آیریلیق. هر
ین ایرج ،گئدرکن ـ یاواشیاواش ا بورونوبهامی درین بیر سکوت

یاالرینا جومموشدوالر. ؤز رؤب و اآسی قوالقاوخوماغینا  گؤزلو  یومشاق
ین . باراتوخساندیریردیدول ینییهاور ،ین قلبین سیخیبرلر باراتیعئبو ش
 رشانس گئتیرمیشدی ،یردی. اویتهایس کری دوالرکن اونالری گیزلتمگؤزل



120 
 

الریال رسالن و قوربان دا سکوتا   جومموشدور.یاالریندا ؤز رؤهامی ا ،کی
 .رین آیریلیغی اونالری دا داریخمایا سالمیشدیبارات ،لر کییردیرتهسؤگ

دوغونو ج بو ماهنینی بیتیرندن سونرا هامینی درین بیر فیکره جومهایر
 بیر شاد ماهنی اوخوماغا باشالدی: دانؤنوب رشید بهبودافدگؤرجک 

لینده گنجه چؤ  لوندهیازین او 
 ...لرده دیزه اللهیئنه الر یبچیخ

بئش دقیقه  سانکیلری آچیلدی. کهاور ییشیب،هسی دیههامینین روح
نه یولداشالرینا  ،ی کیئتدس ایلر. بارات حمیشیلئد الرکی آدامقاباقبوندان 
نه قدر اونالرین هامیسینا اولماق  اونالردان اوزاقداو  دیراورکله باغلیقدر 

  .موشدورچتین اول
 اوز ،دن آیریلیبجهایراونالر خانی ات ساختمانینین قاباغینا چاتارکن ود

 ،آیریلیببیرـ بیر ری طرفه یوال دوشدولر. یولدا قوربان و ارسالن دا لائو
گیلین قاپیسینین سیدا عمیؤندو. قارانلیقرینه دلائو زسونرا بارات دا اؤ

رک گ ،یادینا دوشدو کیولرینه یاخینالشدی. تئز ئز اؤا ،یبکئچقاباغیندان 
 لیندن گلدییی قدرا  روشسون. بو ایشی ؤگ دا اونالرال ،گیله گئدیببیر عمیسی

ی یادینا دوشدو. اولدوز یادینا الراوشاقسی آندا عمیبیر  دی.ای لیهرمؤتئز گ
لری ، آیری مسالهیبکئچ. او تئز باشالدی یهدؤینمه تئز تئزـی یاوره دهدوشن

 باشالدی. یههدوشونم
طی شیغی حی  یلرین اایدی. پنجره آچیقله هه اروازاد

یه گیردی. آناسی یرهلردن چیخیب ایچیلله. بارات پرالندیرمیشدییشیقا
ده هیجانال یئنه  الراوشاق. ریئری سالمیشدی وتاغیندا یاتماقا نالرا قوناقاو

گئجه سوروشوردوالر. لرینی ایله نه جور گلمه اونالردان جیپ ماشینی
سی سورونو هگلم ین نه جورسولئیمانالردا شامدان سونراکی دانیشیق

ا . جک، او دا گلهلر کیاونالر بیلیردی اورتایا قویولدو. بو سئلین آم 
 آرخایینسیندن دان سونرا اونون گلمهسیامباغالن ینرلالو یوسیندن گلمه

 لر.لدیییئد
ـ هامیسینا یوخو گوج گلنه قدر  جاننی گئج واختااونالر گئجه

لر. اوچون یئرلرینه گئتدی ر آخیردا قالخیب یاتماقاونال .دانیشدیالر
تلیغیندن یاتا اراح ،دی کیات ایی او قدر راحیهشؤد ـانین یورغبارات

بارات دا  چندن سونرائبیر آز زامان ک ـ چکهچکه بیلمیردی. کورلوق
 دی.دالشک ایچینده درین یوخویا ؤد ـیورغان
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گاداردا  ،روردو کیبویو بارات یوخودا گؤ نین اوزونلوغوگئجه
ه اوزور. او یننین ترسآخاری یونخ گوجله گلیر و او دا سو. سو دا چوچیمیر

لین میر. نه  قدر ا  بیلده قاباغا گئده یئنه وورور،  اوزگج تئز تئزـهر نه قدر 
وورا نه قدر  ـنفس وورا تئزتئزـالرا یئتیشمیر. اجداکی آغلی قیراق، ا  اوزادیر

 . رقالمامیشدی گوج هئچمیر. بدنینده لیبچاتا  بیر یئرهیر، یشلچا
لین بوتاالرین تاپیلیر و ا   سولئیمانالرین آراسیندان او تایدا آغاج آنبیر 

رور بارات یوخودان اویانیر. گؤ لیندن توتانداین ا  بارات ،آراسیندان اوزادیب
انی ر. یورغیدیتو ایس چوخ یومشاق اسدیقیدؤشک و ـان، یورغکی

 یوخویا گئدیر. ه دهیئن یب، سونرایهقدر سرینلن آچیر. بیر اوستوند قیاریمچی
 اوزونو ـهامی دوروب و ال ،دورور. او گئجصاباح یوخودان 

. را گئتمیشدیدوکانب و ییئین ییرهآتاسی چؤیاندان سونرا دورور. یو
خاما آلمیشدی.  ایله وختای گئدیب، بازاردان قاتیقالر. اسالمیشدینی وفرهس

فره واوستونه س ،یبسو سپ ،دامیندان گئتیریب چؤرکلری ده چؤرک
 ،یبیین توپالیـ دؤشهانالر. بارات قالخارکن تئز یورغدستمالی سالمیشدی

اوزونو یویوب ـ ل یه گئدیب و ا  یشئا راباغالدی. سون قویوب یاباغالما
 قوشولدو.  اونالرا سفره باشیندا ،گلدی

دوزلو  ـ. دادلیلیدیرچوخ فرق ییندنینین دادی بازار چؤرهیائو چؤره
بیر ردن اماوایندن سونرا آناالری اونالرا قاینار سئی اغیقایمـله قاتیقکهچؤر

م یالزداها او  ئدیردی.ا یسح اتراحاؤزونو چوخ بارات  ور.ؤکوچای ت
. سینچکچکدییی قدر زحمت ده اورمی ه وترؤبیر استکان چایدان ا ،لدیییئد

 ردی.یرالییحاضهر شئی دا آناسی هامی اوچون ابور
نین اروازاقورتولدو. بو حالدا د جدن بیر قدر گئوبحانهبارات ص

بو تایا گئدیر. او  ـده او تای ئشیکقاپیدان ا ،ردو کیؤبایرامی گ ییندهشیئا
یردی. بارات یتهایس ترمکسزونو گؤاؤ یالنیزمیردی. تهایس قاپینی چالماق

پوش ییب، اؤی گولوشله قارشیالبیرـ بیرال ه چیخدی. بایرامیشیئا ئیینیبتئز گ
مز تهایسـ رتالر. ایسرالرینا باسدیی باغبیرـ بیرروشدن سونرا ـ گؤ
رینی سیخیب و گؤزلآخدی. او  یاشایکی دامجی  ـزوندن بیرؤین گتابار

دی ئسین. بایرام اونا دگؤرمهبایرام  ،له سیلدی کیای یینون دستهولوتئز ق
بو  تئزدنبح وص گؤرهنا گئجه خبری اولوب. اوسیندن ین گلمهبارات ،کی

گئدیب، « کوردلر محل ه سینه»، کی لرقرار وئردیطرفه گلدی. اونالر 
 لر.روشسونؤالریال گگیل و او بیری قدیم مدرسه یولداشیفدا یوسااور
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لرینده للهیدی. اونا محا ی یولداشالریندانین سئودیف اونون ا  ییوس
 «قارا اوغالن»دیلینده  کورد لر. کوری رشیردییئد «کوری رش»هامی 
رینده هامیدان کیچیک و هامیدان لائو یلدی.ئیدا قارا د . او چوخدیردئمک

له یبیرـ بیرالری ساعاتده تنف س ونال بارات مدرسهاون دی.ای یاغیللع
الریندا نیاود لیقاوشاقاؤز  یزلرینک سؤهو اور چوخ آددیم آتیب هدطحی

 «درفش»یف یدی. یوسا آزدان دا بارات حت ا بویوین فیالر. یوسدانیشاردی
 ینداییغماس «یسپارتاکا»ردی. بارات دا ده اوینا«حمله»ییغماسیندا فوتبال 
 اوالردی. قاپیچی

آددیم د ت وروشدن سونرا بیر مگؤـپوشؤا گیلین قاپیسیندایفاونالر یوس
له ه لری سیخیلیب،کهالر. ایکیسی ده اوردانیشدی سونرا چوخ آز آتیب،
و ی رنا یئتیشندن سونرا اونالرین آغیزال«یدانیئکوردلر م»لمامیشدی. آچی
الر. اونالرین ایکیسی گوله دانیشماغا باشالدی ـگوله ،ده آچیلیب کلریهاور
 الر. داریخمیشدی گؤرهلرینه بیرـ بیرده 

ا هنه بازارؤکی کسیندهؤورهسینین دیا شهرین تپه«قاال»یف باراتی یوس
کی دهکی، اورادا داها اویغون شکیلده اونالرین کیچیکلیک آپاردی طرف

 چوخ آزله هنده یسمی. شهرین بو قیئنیدن جانالنسینالری یولداشلیق آن
چوخ گیلین قاپیسیندان و »ریملی ب  هد»لیک اولموشدور. اونالر ییشیکده

شرط  ومار ورقی اویناتماقالونده قتمیز اوس «حسین فتحعلی»زامانالر 
، سونرا اوزویوخاری یبکئچددوغو یئردن لری اویب و یولدان گئدنیباغال

 لر.دیتبازارینا گئ« لرچیتنیکه» و« سگرلریم» داش دوزولموش یوالقدان
 کیمی اونالرا باخیب اونالرین مهارتله چکیج دؤیمه ده اوشاقیئنه اورادا 

س یزلرینی کیچیک اوشاق کیمی حؤده ایئنه وئره،  ـوئره لرینه قوالقسسه
 لر.یتدائ

شیخ »یب، داها گئتمه طرفه «قاپان»اوچ یولدان  اورادان آشارکن
رکن کئچندولر. اورادان نا طرف دؤلرین قاپیسی«کمالی» ،دییمسج «مهدی
و ین یخدان دوزلدن فییب و میر یوسئدس احییوک ؤب و داهازونؤا دهیئنه 
ایله فیروز سیروس  ،یبکئچالریندان دوکانگیلین دوز ساتان «نوبری»

 ساریا اصلی خیاباندا رینا یئتیشیب، اورادان الرینین چایخاناالیولداش
 ندولر.دؤ

خانایا چای ،آددیم آتیبدان چوخ خیاباندا ساعاتناهارا قدر اوچ اونالر 
اونالرال دا  ،روشوبؤاو بیری یولداشالریال خیاباندا گ ،چای ایچیب ،گئدیب
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اونالرال  ،بشوروؤگ لر ایلهیوکبیر چوخ بؤ. خیاباندا لردیلههروشو تزؤگ
ی دا اونالری الراوشاقکیچیک بیر چوخ نین الر و کوچهسالمالشدی
 لر.روب اونالرا سالم وئردیخیاباندا گؤ

اونالرال دا  ؤروب،دا خیاباندا گ الریشیتان بعضی اوزاق
ده هامی ئتدی. بو کیچیک شهرس ایزونو ائوین ایچینده حاؤ ،سالمالشیب
سئویر و  یینبیرـ بیراحترام قویور و  بیرینهبیرـیر، یتان بیرـ بیرینی

بو قدر ی بو کیچیک شهر اوچون یهاونون اور گؤرهقورویور. بونالرا 
 داریخمیشدی.
 ینگیلباراتدئیه، اؤز ائولرینده نیگاران اوالرالر  یفاوستو یوسناهار 

ا دی. هرینه گلملائو وفره باشیندا یب و سنه گئدبایرام ناهاری اونالرین ائویآم 
ایل لر. یئدی بیرلیکده یبایردوغ یینیهنین شورباسینا ائو چورخاور باجی»

 سولئیمان. ائوده رگلیب چیخمامیشدی سولئیمانهله ا آز قالیردی و ینبایرام
: گرانلیغین بیلدیریردییهامی ن قدر دهو بیر  چوخالیبلر صؤحبتحاققیندا 

  ک؟جـ یاغیشین ایچیندن نه جور تهراندان سولدوزا گلهبو سئل ،او آخی،
داشدان ـ، او داغدانلی اولساهاگر پیادا دا گلم ،هامی بیلیردی کی

. اورمیه الری چوخ یئرده سئل آپاریب. یولکجیئتیره وؤزونا ،آشیب
ه یاغیش ینمئللیکی شهرلرین هامیسیندا سسیندهؤورهدـ رد ؤنیزینین دهد

یه گؤزله اروازایا تیکیبد یرینگؤزل آنجاق. اونالر گلیبل سئ ،یاغیب
 سین.لینده قاپیدان گیرا   چانتاسی سولئیمان هاچانسا ،کی لربیلردی

 ـیاواشوده ئناهاردان سونرا ا قالمیردی.ایکی گوندن چوخ بایراما 
دان سولئیمان. یه باخیردییشئا تئز تئزـ . هامیدییرالر آزالیاواش دانیشیق

خیاباندا  ،یه چیخیبیشئده ایئنه بارات  ال. بایرامایدی خبر یوخ هئچ
، فه یوال دوشدولر کیهالر. اونالر سینما خیابانی طردیباشالدوالنماغا 

لر یر. اونالر بو گونرتهسؤنه فیلیم گ ، شهرین تک سیناماسی لررسونگؤ
ا . دیرلرلیهگئترم لرفیلیم گؤزلاوچون  ندی فیلیم یبیر نورمال هیالنیز آم 

 یردی.رتهسؤگ
، طرف گئدیب اگادار هدیئنه الریال دوالنا بیر دسته یولداش ـدوالنا

الر. اونالر دانیشماغا باشالدی سینده اوتوروب،ؤورهیدانین دئده ممرکز
 اوا قارالماغاه ،ی قیزاریبده گؤیئنه گولندن سونرا ـ دانیشیب، اوخویوب 

ماغا داشی غیب،یرلرین ییوسافم تئز تئزـالر بوسباشالدی. کنده گئدن مینی
 الر. میشدیباشال
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اونون سی بیر نئچهدان الراوشاق ،ردو کیییا یئتیشنده گؤبارات قاپ
 گلدی. سولئیمان، گلدی سولئیمان، لر کیدیئد ر. اونالرقاچی فینههطر

کی لرین اوستوندهیللهیه باخاندا پیرهن ایچاروازادابارات د 
 ـوین ایچینده او طرفئغیندا ایراغین ایشیده چیرهردو و ایچالری گؤباشماق

 ردو.لری گؤبو طرفه گئدن
لی یئل و سازاق . بیر سویوقتزه دوشوردو قارانلیق ،گون باتمیشدی

 یسیناخان یونوتوو بورنونون اوجون اوشودوردو. ک الرینین قوالقبارات
آچاندان  یخانانین قاپیسینلره طرف قاچدی. قهوهیللهین پییئـینییئ، چکیب

ده هم  بیشیردییی شامین عطری،آناسی تیسی، هم وین ایسئسونرا هم ا
وصف ائدیلمز  بیرلیکده اونو ـ هامیسیسیهگولمه س ـدان گلن دانیشیباوتاق
گونلریندن  گؤزلن مرونون ا  ؤبو گون اونون ع ،بیلدی کی .ویندیردیئس قدر

 .اوالجاقبیری 
، ری گیرسین. آز قالدی کیهایچ ،دیچیخارتئز  یالرینباشماقاو، 

اییردی، شام دا بیر ینار بیر طرفده قاماواینه دوالشسین. سبیرـ بیرالری آیاق
مارال  ،ردو کیی گؤسولئیماناندا آچ یاغین قاپیسینوتایشیردی. طرفده ب

زون ؤگدا مارال ین باشینا چکیر. لین مارالشیب و او دا ا  هیلاونون یانیندا ا  
دییی تعریفله ونونزو اؤ الرلسواوئردییی  اونو وتوب،اوزونه ت ینسولئیمان
لر و رسیمی چکدیی لیین ا  مارالهم ده  میشدی.لهئمباران اوبایله  ماجراالر
ا سولئیمان بیرـ بیر جاقاباقاونالری  دولو ایدی کی،لرله مرهؤآلدیغی ن

 دیر. میشرستؤگ
 ـالمالشیباس ایلهبارات  ،قالخیب باراتی گؤرن کیمی سولئیمان

ا دانیش سولئیمان آنجاقین آغزی باغالنان کیمی اولدو و پوشنده باراتؤا
 :دیبیل

بیر  گؤره هزونؤا ،به اوغالن ـبه دیر؟، حالین نئجهفین، کئاوغالن
 یوک کیشی اولوبسان.ؤب

یه گولومسهده بیر  ب،ییهدان آخان بورنونو تمیزلآنجاق سویوقبارات  
  بیلدی.

ینینه ا   یپالتارالرین دیب ائوئگیلشندن سونرا بارات بیر نئچه دقیقه ا  
 باشالدی: ال دانیشماغاسولئیماناو دا  .ندن سونرا گلدیی  ئگ
 «دین؟بوراندا سن نه جور گلیب ـ چات ـداداش، بو سئلده ـ 
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آناسی و آتاـ سولئیمان یی تزه بیتیرنالرینا جاواب وئرمهین سوالمارال
اورمیه  وزونؤدان اااور ایله گلیب، آوتوبوس جنتبریزه نین یانینداهامی
نئجه  اآبادحیدر وؤزونگمیله ادا دان ااور ،لیمانینا «شرفخانا»نیزینین هد

 یه باشالدی.یئتیردییینی دئمه
ا  ی،درگلیچوخ آسان  نظره مسالهاؤنجه  یاندان حبتی خیرداالؤصآم 

ماشینا یئر ــ شهره، ماشیداندنسونرا بللی اولدو کی، او دا نه قدر شهر
 کچتینلیگیلدن داها چوخ باراتاوچون سولدوزا گلمک  ،. اوییشیبده

ا میش، چکمیش یندا یانالرینین الری و قارداشدا باجیاوتاقاو خیرداجا بیر آم 
الردان لذ ت آپاریردی. شامی هامی بیر تی دانیشیقایسآپاریالن اونالرال 
الری لذتین حدی قیدآپارولماقدان کناریندان ا ینینبیرـ بیریه ئیـیهئیئرده ی

اونون ائتسه ایدی ده، س یح ینیبوش یئر ون«فیروز»ایدی. هامی دا  یوخ
 .دییله گتیرمیرز دبیر سؤ احاققیند

ادا فیروزون اوریینده بیر آز آغیرلیق ائدن مساله آنجاق اونالرین اوره
الر، یدباشال یهایچمه یالرینچایسونرا  ئیندنشامی ی ایدی. ماسیاولما
ستاندا یلینگیوروپا و اآ فیروزون )چانتاسیندان(ساکیندان ،قالخیب یمانئسول
ردی. بو طرفدندن ده تیگه نیلریشکیلی لرنگرمدا سالدیغی وشی یونیفتار

( لریعکسلری )شکیلی لی رنگآناسی دا دوروب، فیروز اونالرا گؤندردیی
 تیردی.گه

ین ولالندابع وصوف رشید گئدیب، قاباقنی بو گون هامیدان بحانهوص
 «قدم»، ندردیدا گؤ لمیشدی و آناسی باراتی، خاما و قاتیق  آیندان بالدوکان
لری چؤرکآلسین. او  ساغیلمیش سودتزه یوک تونگوله ؤگیلدن بیر بیباج
وبحانه ائله یاپیشدی، لری صمیشدی. یئدیکتیب، یوموشالدان ایسالدقاباقده 

اوچون  مکتمیزله ی. اونالر بوغازالرینهامیسینین جانینا سیندی
 گؤرمک اوچون یالرینیولداش قالخیبسونرا  یب،دا ایچ یالرینچای

 یالرینز یولداشؤدا ا یمانئسولالبت ه  .الره چیخدییشیئایاواش ـیاواش
 یدی. ی اله گئتمهلرینکوچهگیلین «غیت»ؤنجه اوچون ا ؤرمکگ

اونالر  ،یدی کیا وار ییولداشبیر نئچه ده اونون لرینکوچهگیلین تغی
تغی، اونون لرینده درس اوخویوردوالر. ئرسیتهونیوااورمیه و تبریز دا 

الری آدلی دوست« ولوق»باشقا و اونالردان سونرا ایکی  «ولوق» قارداشی
لر. اونالرین یردیهسلهآناالرینین آدیال س نو«ولوق»یدی. بو اوچ ا دا وار
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 «ولودیلبر ق»سونونجو و  «ولوزهرا ق»، او بیری «ولوآلماس ق»بیری 
 .آدالنیردی

دا بو  اونالری ،یدی کیا واری یولداش کندلرده ده بیر چوخاونون 
 یلرینبیرـ بیریدی. اونالر هامیسی ک اجگؤرهخیاباندا  ک سینلرده گون

لده دوالنماغا ؤلریله چبیرـ بیرجوموردوالر و  لرینهز ایچؤتاپاندان سونرا ا
 . لرگئدیردی قوناقرینه لائو لرینینبیرـ بیرو یا 

 آراالریندااؤز الرینین تغی و اونالرین یولداش ،یمانئسول گیلبارات
لردن خبرلری حبتؤسونرا آیری ص ن یولداشلیق احواالتیندانکئچ
ز ؤالری کیمی این یولداشاونالر دا بارات ،لر کی. بونو بیلیردیازدیاولم

 دیر.حکمؤچوخ م الریدوستلوقریال یولداشال
گونو  مهامیسی بایرا ینالریاخین قوهوم. گونو گلدی ییرامباایل 

اوچون  بارات  روش. گؤلردییرائوینه گل ینلرینبیر بیرـگؤروشو اوچون 
ردو و او دا ادا اولدوزو گؤلر. بارات اورگیله گئتدیعمیسی بیرلیکدهله رشید
 سیحسینده ائله بیر آیری مهگولومسهدی. تئئش اب ـ، بونالرال خوشگلیب
کی یاپیشقان کی، اولدوزون گولوشوندهیردی بیل بارات یالنیز. نموردورگؤ

. بلکه ده ایندیه قدر ان نه ایدیو اونو سیخیان ینه باغالیکیمی اونو اوره
ا  ی.میشدئتس احی لرحاقدا بیر شئیاولدوز بو  سینی اونون نئجه گؤسترمهآم 
 .بیلمیردی

ا  ،فوتبال اوینادیچوخ بارات  ده لردهبو تعطیل ول اونون قآم 
لدی. ییئکیمی د کیقاباقآزالمیشدی و  کی باجاریغی )مهارتی(داتوتماق

. رلکسلمیشیو اوندان داها آرتیق قاپیچی باشقانئچه بیر سولدوزدا 
 ،یدی کیا وار قاپیچیسی دااوندان سونرا آیری بیر نین ییغماسی «اسپارتاک»

قاپیچیسی می دایداها  ییغمانینیدی. او ا ین مدرسه یولداشالریندانبارات
 .راولموشدو

  لر.دیای لینمهؤدتئز یه اورمیهاونالر  ،بیتدی لریمدرسه تعطیل
 

**** 
 

 .کی دورومقاباقکی دهاورمیه .مدرسه ق.ده یاشامایئنه 
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نین طبیعتی چیچکلندی. قیشین اورمیه آچیلدی،یاواش ـیاواشواالر اه
یسی تشین ایسهیازین سرین و گون یینین یئرینرالیئل و بوران قسویو
 آچیردی.ن وروح ،ینسانی فرحلندیریبا آالراق

یس ائده الری حلیقیاشیل کیدهنوزوالرین ادان باخاندا داغاوزاق
 گلردیدولو  «شهر چایی»لرینین یانیندان آخان گیلین مدرسهبیلیردین. بارت

درس رادا اوچون اونون کنارینا گئدیب و او درس اوخوماق گیلباراتو 
 الر.اوخویاردی
ن ادالرینخیابانت یاونون ساکالری  و بول خیابانـئننین گاورمیه
نسانا یز ایچینده دوالناندا اؤشهرین ا احت   ـ گلیگئتالرین ماشینهردن بیر 

 ،الر دا اوجالیبکنارینداکی آغاج الرینخیابانردی. وئر   دینجلیکبیر 
 وقیشین سویوغون سیایستیلشمهوانین اگونش و ه للیق،. یاشیالشمیشدییاشیل
 ردی.ایخارین جانیندان چگیلبارات

چوخ بیر قدر  گیلباراتاوچون  دیغیالر یاخینالشحاناایمت سونوایل
االرا له و باخچؤولریندن چئاونالر ا گؤرهاونا  .لردرس اوخومالی ایدی

شهر  ریلائو الر. اونالریندییاراوراالردا درس اوخوماغا باشال ،گئدیب
 یدی.ا چاینین کنارینداکی باخچاالرا چوخ یاخین

موسیقی  ،آرام یئلین قاباغیندا اوینایاراق الرینینالرین یارپاقآغاج
شین قاباغیدا شفق سالماسی و سالالق )مجنون( سؤیود هو گون یاراتماسی

 ووجودون بوتونین عطری بارات ئدنلیغی و مست الیاشیالرینین دومآغاج
رین کناریندا یولالبارات یولدا گئدرکن  زو ایله بیرلشدیریردی.ؤب و اریدیا  

اونالرال  اویناییب، ریلهللشقایق و نیلوفر گو ؤشه،بنرمیش طبیعی گؤیه
ین بیر نین طبیعتینده اورمیهزو ین اؤ، اوخویاردی. باراتدانیشیب بیرلیکده
 نه چئوریلمیشدیر.وبؤلوم

 
**** 

 
 ،کی ایدی کس یوخهئچده داها گیلباراتیردی. کئچرعتله وزامان س

دا سیراسی رین بیر ل«زمی» دا اوالناوتارماغا آپارسین. یاخینلیقالری قاز
اصار سینه حؤورهدا د سیراسینین . بیررولونموشدؤو ب یبیهکین اکیلما  

چوخ آزالیب،  ر. اونالرین قازالرییلمیشدیچئوریوه باغینا ئ، مرکهیلچک
  ایدی. چوخ هدله ههلری جوجه ـتویوق
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 یباشینسونوندا اونالرین ائرکک قازینی بیشیرمک اوچون  قیشین
لر بویو اونالرین قاز سوروسونه اونالری آغالماق توتموشدو. ایلکسنده 

اونون ایدی.  یتلیوللی و مسیبان، دوشونجههرئاز چوخ مباشچیلیق ائدن بو ق
 الر.از ساخالمادیباشی کسیلندن سونرا داها اونالر ق

کیمی  داها قاباقکیاوچون دییی ئتامشق فوتبال اویونوندا آز بارات 
و  بؤیویوبالری قاپیچی. اونالرین ایکینجی بیلمیردی ول توتایاخشی ق

اولوب و او بیری یم تد ی یو ج ری داها گوجلوالییغمالیردی. فوتبال هیوکس
لر و چوخ زامان او بیری قه وئریردییسابوم الری ایلهییغماشهر 
 اودوردوالر.الری ییغما

، اونونال گئدیب قنیاسینا گنج اوالراود تمدن ـفیروزون آوروپایا
ا مامیشدی، سینه آزالتعایلهز ؤ، اونون محبت ینی االشماسیوناویغ  سولدوزآم 

فیروز بیلمیردی  سینا سبب اولموشدور.وزاقالشمااداورانیشیال  اهالیسینین
 سولدوز کیمی شهرین کولتور ، سولدوزا دؤنرکن، آوروپا کولتورو ایلهکی

 دیر.ه توتوشدوراجاقجئو داورانیشینی ن
. اونون آتاسی بو چاتدیو گون ، فیروزون گلمکگون او گون اولدو کی

بیر قویون قوربانلیغا  قاباقنئچه آی اوندان یرلیق اوالراق یه حاضگلمه
اونو تهرانا  ،کی راونون آناسینا خبر وئرمیشدی آنجاقدا  یمانئسولآلمیشدی. 

هامی  . سولدوزدا بیر طرفدنآپارسین شوازینافیروزون پئ هاوا لیمانینا
ه یمهتگئ فیروزو قارشیالماغا« خاور باجی»ده  بیری طرفدن ، اوقوربانلیغا

 رالشیردی.یحاض
قاییتماالرینی دن ؤورهد کیللاوچ ایهامی افسرلرین اوا لیمانیندا ه

ر. لال گلمیشدیرن پالتارالرئدوو م رسمیر آناالگلن بوتون آتاـقارشیالماغا 
ماق عزیزلرینین بوینونا سال لریندهلا   لریل چلنگواونالرین هامیسی حلقه گ

ینینده سی ا  اچادرـ خاور باجی چیت الر. رالشیردییاورادا حاضاوچون 
ئنرکن لر. اورادا فیروز اوچاقدان اهاوا لیمانینیا یئتیشدی بیرلیکدهال یمانئسول
ل والرینا گو بویون امینین عزیزلری اونالری آلقیشالییره ،رور کیگؤ
لجه اورادا لیرالرسا  له آرادان چیخارکن،تئزلیک رمور،ؤگهئچ کیمی . او او 

رور، گؤ بیرلیکدهال یمانئسولباشیندا  اور باجینی چیت چادراخ هاوا لیمانیندا
ل مرحلهبیر قدر اورکده سئوینیر کی الری اشده یولد، اونالری او 

 لر.یبیهرمگؤ



129 
 

. اونونال یادیگاری دیرسی ساالن دا اولمامیشول حلقهگاونون بوینونا 
. اونالر دیمیشگؤرولمه بیر حاضیرلیق هئچ اوچون ده شکیل چکمکبیر 
رلر. اونالر چاتارـ چاتماز نوـ سئوینه سولدوزا دؤسئوینهرا بئله البون

ونشوالر و ده قسونرا کوچه .کسیلیب، نه زامان ی اولمورللب هئچ قوربانلیق
 قال دوشور.مایوک  قالؤالر آراسیندا بیر بقوهوم

ن الریندایولداش «ترالنین»دن هحیس ائتمین ده باراتیلهبو فاص
اونالرین دا یاخیندان  ،ر کیالوشدبیرینی اونونال آناسی فیروزا نظرده توتمو

رالندی.  یده حاضبو مرحلهیمکانی تانیش اولماسینین ابیرـ بیرلری ایله 
 لریبیربیرـ ئجهاونالر ن ،زامان خبری اولمادی کی هئچده یئنه ین بارات
دن بارات هئچ بیلمهالر. بتانیش اولو ،دانیشیب دایا  ب،مکتوبالشی ایله

نه ایسه و اونالر یای اوچون  گئتمیشلی چوخ ایره سیاونالرین تانیش اولما
 .لردوشونموش فیکیرلر
لیمانینا  «آبادان» ایله مییولندی و خانئا فیروزسیک هلهدا چوخ تیای

یوک ؤبیر ب لری آز اولدوغو اوچون ائلهکلییرخصوگئتدی. اونالرین م
ز ؤا لیمانداالری توی اساساونالرین  کسینلیکلهالر. توی توتمادی

 یولداشالرینین ایچینده اولموشدور.
ن کئچ ندولر. بو ایل دهؤیه دهایکینجی ایل اوالراق اورمی گیلبارات
باشینا لرینه باشالدی. او داها تکی درسددیداها جده یئنه ایل کیمی 

میشدی. او ، باش ساخالماغا عادت ائلهیبیالریال یاشاقارداشی و یولداش
ی یهاوچون اور ناسینی گؤرمکآـاالر و آتقارداشـایل کیمی باجی کئچنداها 
الری نین سویوقالری گلدی و اورمیهقیشین سویوق داریخمیردی.   چوخ 

تان له آلسیردی. شاها گوهبوراندا آدامی ک ـسولدوزون سویوغو کیمی قاردا
 ،لیبهگ وختارزادهمبیری  لریندنملعلوم الریننومونده اونؤگونون ایل د

او اوالیی محکوم  ،قاباغیندا دانیشیب ات سویوقصف باشیندا بیر ساع
 ه چاغیریردی. یلیپرستایسه اونالری شاه سونرا رک،ئدها

الریندان اوانالرینین دانیشیقرینین کولتورو و سولدوزون جلائو بارات
ییب و ائتمه قبول آسانلیقال یینه هئچی، نجبیری یرنمیشدی:ؤایکی شئی ا

الرال وغسور کلیییگئرچکی اونون ایچینده ،یاناشاراقایله  «ش ک//شوبهه»
ورخو و ق ئژیمی یاالنشاه ر ،کی راو بیلمیشدی ،ایکینجی چیخارسین؛یه شیئا

ی قبول اونالر قاوالرا گنجفیکیرلی  ائدیر. او بیر آزادکومت ؤح یاراتماقال
  ائتمیردی.
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 توپلومدا دا وانالرایوک جؤاوندان ب ،طرفدن ده بیلیردی کی بیر
 دییستهتماق ایر. اونالر یارادیرللیک یاراتماق فیکریندهییشیکده
ایکینجی،  ولمو آرادان قالدیرماق،ظ ایسه بیرینجی، توپلومدالر لیکییشیکده
عبارت ایدی. بارات  ئیدان وئرمکدنلره مو بوتون دوشونجه لیغیر آزادیکیف

ا . ائده بیلمیردی کدرالری اوچون چوخ وقاولد ینرد نلریبو مساله آم 
دوزگون  داهازلر ؤن سیئد (الر)دانشجو «لرؤیرنجیا»، هجکرینیاونون ف

 دی. ای
یدی: ا سی وارالرین دوشونجهشاهچی یالنیز اونالرین قارشیسیندا

و  «یریالتاقالن»و « ییروالب قویروق»الرینا ؤولت آدامبیر طرفدن داونالر 
لدن پول او بیری ا   لدن قورخودوب،ماعتی بیر ا  اجایسه او بیری طرفدن 

 لر.لرینه چکیردیز طرفؤیا او آداما چئویریب  سیزطرف کلهوئرم
ر. لدیبیلمز یه باغلی اوالینسانالر او دستهفیکیرلی ا طبیعتا آزاد

دوزگون و  اشدیراراقآر سببینین یهر شئ فیکیرلی اوالراق اونالر آزاد
لر. اونالر تولکو یردییتهایس ییارانماسین لرین توپلومدایکلیکییشده التلیعد
و باغیمسیز  لیدوشونجه آیدین یکیرلی،ف ه آزادبلک ،الر یوخنسانیفت ایص
ا لر. ییردیدستکله لرینیالرین دوشونجهواناج  حاقدا دا دانیشماقاو آم 

 یلدی.ئیراحت د
مشغول  توپلومو اؤزونه ایله ریالیئس «برقیورادم»الر لویزیونئت

 الردایتابخانا. کلرریردیستؤلری گفیلم «هالیوود»ائدیر، سینماالر دا 
 والغی وارین ق. دیوارالربیلمزدین تاب تاپایج کیولت سیاستیندن خارؤد
توتمالی بونو نظرده یف دانیشسایدی، خالوولته مؤدبیر کیمسه یدی. اگر ا

او دؤنمده . دیایله قارشیالشاجاق غضبی الرینینت آدامکومؤح ،کی ایدی
ز گؤ« لومواؤ»یالنیز  تشکیالت قورماقبیر وخالیف سیاسی مدولت ایله 
 ماق دئمک ایدی.قاباغینا آل

 ناسبتیونومو مله آتماق ایل دؤلشاها گوگیلین صف قاباغیندا بارات
یب ساخالیئشیکده اات سویوق هاوادا اونالری بیر ساع ایله دانیشاراق

زلرینه ؤس وراداا، لیبهگ دا السایک هله لرین موعللیمدانیشا «شاهدان»
لر ولمظ توپلومداکی بوتونبو  «حضرتا لیع  »ییردی کی، ئرک، دداوام ائده
و  ردردلرینه شریکدی رینللری چکنلمورور و او ظلری گؤسیزلیکو عدالت
 ال بیر یولدادی.ده اونالرؤزمکی چلرلوشکواو م
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و اونون سایاراق،  اوالن توپلومدا»کی دهزلرینؤت دا اونون سابار
 بیر چوخ نین( دا)جامعه توپلومون ،ینینه باتیردی کیبئسی یکهتدیغی آدآپار
ا وار،  لریولشکوم اساس  «حضرتا لیع  »، یعنی هنلوموؤایکینجی بآم 

ه هشوب، رله بیر یولدادیای ل تیده مگؤرور و اونالری چؤزمک ،اونالری بیلیر
 و قبول ائده بیلمیردی. ایله یاناشیردی

، بس بو قدر قورخو ری بیردییهله اورای ل تیم «حضرتا لیع  »اگر 
اونون  اوچون هاوچوندور؟ بس ننه  یل تی آزار وئرمکم ،سالیب

 نی. باراتدیرفت آدامالری، تولکو صدئییل الرایش بیلن آدام طرفدارالری
ده اونون اساس یئنه  ئتمک،یر ائدا سونیاله بیر دئسی بسیاسی فیکیر فلسفه
 اینانمیشدیرایدی. او بونا سی درسین یاخشی اوخوماق فیکیر و دوشونجه

هر گون درسین بیتیرسه،  گئدیب یه«رسیتهئونیوا»یا « شگاهیدان» ،کی
 .جاققورتوالدن ید تلی چتینلیکبو شیاشادیغی 

ونالریندا بیر گون آخشام ائوه اسیندا بهمن آیینین سرشید قیشین شاخت
لرینین بیرینین ین صفحهتئ. قزرتین گئتیرمیشدیئلینده او گونون قزا   گلنده
هامیسی ؤستریب یدی. رشید اونو بونالرا گا یازی وار یساسینده بیر قگوشه

 الر.اونو اوخوماغا باشالدی
صیانچی وعسینده بیر دسته یینده سیاهکل منطقهئین قوزایران»
 ؤلودوروب،نئچه ژاندارمانی ا ائدیبری پاسگاهینا یوروش ئژاندارم
 بییهپیسللری یالراق یوروشچوولت طرفیندن یایؤ. خبر دالردیقاچمیش
لرین کیچیک و اهمی تسیز اونالرین یوروشووراراق  مارک و دامغااونالرا 

 یردی.یسا
نین لدوغونا گؤره بو مسالهاو مکتب شاگیردیزو ده بیر ؤین ابارات
گیلین «ر آغایقاد»اونون  ورعتله. بو خبر سباشا دوشموردو اهمی تینی
سالدی. بیر یادینا  یلریناؤلمهالریندا ساواشیب و داغخانا الرال ژاندارما

ین ژاندارماالریال ساواشماالری «شاه» سینیندستهچیریک کیچیک 
بئله بیر  ، اونداروردو کیؤو گ میشورخو سالیبن جانینا اورمودا قیبارات

 .رت یوخدوعروج
الریندا شهرده و اونالرین یاشام شئیبیر  هئچورتولدو و خبر ق

بیر نئچه آیدان سونرا  ،شکیلده گئدیردی کیدی. هر شئی نورمال هیشیلمهد
یوارالرا دیوروشو ایله باغلی « سیاهکل»شکلینی  نفرینرمی ییـ ااون بئش 
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دا االری هاربو آدام ،میشدی کیهتل تدن ایسی، مالر. دولتیاپیشدیرمیشدی
 ر. لخبر وئرسینتی مامورالرا تئز امنی لر،سهرؤگ

ین یمانئسول ن،سینده اوخویایتهرسئونیو، تبریز ادی کیهچوخ چکم
 دهشهربانیبیر  ی ـعملی ات ریکیباشقا کیچیک چنی بیر «تغی»یولداشی 
« ومباب»توتدوالر. بو خبر  ایله باغلی ـ ماسیقاچیر سیالحین لیندنا   پاسبانین

« سیاهکل». بو خبر تاثیر گؤستردیا یتالدی و هامیرا پاکیمی سولدوزد
 تیردی.گه رینه و شهرلرینهلائو اونالرین ماجراسینی سولدوزا،

خبر لرده تئقزسیرا بیر  حاققینداالرین توتوالن، دی کیهچوخ چکم
 ده لریاورادا توتوالنالرین آدالری و اونالرین محکومی ت .لدیییای
 یازیلمیشدی. «اعداما محکوم اولوب»ونون آدینین یانیندا میشدی. چوخیلیاز

، یدی. او اعداما یوخا نین ده آدی وار«تغی»نین ایچینده او اوزون لیسته
 محکوم اولونموشدو. حؤکمونه« بدحبس ا»بلکه 

یه شیئی زامان الرینده سولدوزا گلدیبارات یایدا و یا بایرام تعطیل
مز اونالرین باشینا گلن ـ ایستهگیلی گؤروب و ایستر«ایرج»چیخدیغیندا 

ً باراتوالر. خردیدان دانیشاماجرا ، «زهراخاال»ین آناسی صوصا
گیلین حالین خبر آلیردی. ؤروب و اوندان تغیگ تئز تئزـآناسینی نین «تغی»
  تاثیر گؤستریردی.واملی االری هر بیر ائوه دگیلین اوالی«تغی»

ؤولتین الر. چوخالری درده دانیشیردیلائو حاقداهامی بو 
الری اوچون بو عملی دوقوارلی اولده  لریقورخوسوندان و بعضی

ولتدن بیر ؤله بو دئسنه ا ،آی تغی»، لر کییردییدئرک، یهپیسله
ولرینین ئده ا لراو بیری. «یردینیه. داها نه ایسترلوق یئتیشردی دهووکتد

الر. میردیتچیخار یسلرینهس قاوالرا گیله دایاقلرینده تغییت گوشهساک
و « شکنجهیا»ؤولتین کس د هئچیدی و ا اروالغی وچونکی دیوارالرین ق

 یلدی.یئماندا دآ« اؤلوموندن»
تهراندان هر  یمانئسولسیاستدن چوخ باشالری چیخمیردی.  گیلبارات
الرین اونا تای یازیچی ،«صمد بهرنگی»ه بیر نئچه دن ندهدفعه گل
حیاتیندا ز ین هر گون اؤالر باراتگتیرردی. بو کیتاب یالرینکیتاب
 .«له اولماسینئگرک ب»، یدی کیریدئ شکیلده لییازی لریدیغی مسالهیاشا
 .«یلیدئبو عدالتلی »
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 بئینهبیر « تنقیدی»یا  «کریتیک»نینی چوخ بئیالر اونون بو کیتاب
دئمک  اونالرال دوشمن اولماق تنقید ائتمک یؤولت. او زامان ددیرچئویری

 . ایدی ندان جزاسییز آغیری. اونون دا جزاسی چوخ اید
ده دا اورمی ه« ال و ترالنمار»، الریین باجیلر باراتاو بیری ایل

زلرینه ؤادا  اوتاقتک الر. اونالر بیر تیلدیقا تحصیل آلماغااونالرال 
دتوتموشدوالر.  م   اوتاقیله بیر ا سی اوغلوؤز کیچیک قارداشی و عمیده ا ح 

دا اسئچیلمیش و اور «هلییل معلوم»دا « شسرایدان»یضا دا توتموشدوالر. ر
 درس اوخویوردو.

 
**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیر طرفدن  او،رینه یاخینالشیردی. للین سون ای«دبیرستان»بارات 
بیر طرفدن ده ماسی، یاندیران اوللرینین چوخ یاخشی و اورک ملیعلوم
یاخشی  لردهدرساولماسینا گؤره د ی یچوخ چالیشقان و ج هوشلو، ؤزونونا

 قاباغا گئدیردی. 
( لرلر )نمرهقیمتلرینده یاخشی ریاضی ات درسچوخ چتین اوالن او 

. ایدی رد چوخیالریندا هوشلو شاگلرینده و کالسآالردی. اونالرین مدرسه
یدی. بو ا اوالنالردان سیراسیندااونالرین ایچینده بارات کالسین باش 

ده یوزه دوخسانی بلکه  ی،نسکسهه کالسداکیالرین یوز او گؤره لرهسبب
 لر.یه سئچیلدیئرسیتهونیوا

ده اوالن اوچ ریاضی اورتا بیری اورمی هلریندن ملیعلواونالرین م
ده عالوه هفته پروقرامدان بیناسیندا  «لر ائویگنج»یردلرینه شاگمکتب 
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سی و ایکی بیر قیزالر مدرسه اوراداویموشدو. الس قیکایکی ساعات آرتیق 
اوچون اؤیرتمک ده ریاض یات یوکسک سطح داهاسیندن الر مدرسهالناوغ

بارات و اونون باجیسی، ترالن اوالن . الر تشکیل اولونموشدوربو کیالس
ینده سمدرسه« ابن سینا»، کی رمیشدیئشیتترالن یولداشالریندان ادا السیک

چتین ن ا   درسینده وئریلمیش« مخروطاط»الس ایچینده یایکی آلتینجی ک
کن اونون بو خبری ائشیدردا زه بیلمیشدی. ترالن ؤبارات چیالنیز نی مساله

« بارات»، میشدی کیاو، یولداشالرینا دئالنمیشدی. ماراق دوغونوکیم اول
بو خبری باراتا وئرندن سونرا بارات تصدیق  ،دیر. اواونون قارداشی

ن او سئوالی ،یدی کیالسدا بیرینجی شاگیرد ای، او ایکی ککی ریشدیائتم
  جاوابین بیلمیشدیر.

 بئله بیر یئرده اولسا ری ایلهباجی و قارداشال احت باشینا یاشاماقتک
 هئچ یندی. باراتمزکئچ لرگون سیزیثهیلدی و حادئیت داه راحگیلبارات
اوستو اؤرتولو یوالغیندان  اوالن کؤهنه بیر ائوین گیریشی قارانلیق واخت

درتلی و گوجلو وق یالنیزبارات  یادیندان چیخماز. گیرنده عقرب چالدیغی ایل
 ناوالن عقربی ری بیر آز آرتیقه  ز  دان آری سینه دایاناراقییهروح

 .سوودوباشدان او اوالیی  سانجماسیندان یارانان شیش و آغرییا دؤزوب ،
ؤز بارماغینی دریندن ایاندا ارت دوغا  بیر دفعه کن اوالر اوشاق ،او
ال بیر آیدان چوخ دستمال ده بلکه ،لرزامان بارماغینی هفتهی ال کسدیپیچاق
و اونا . یارا درین اولدوغو سینه دؤزدواونون بیتیشمهمالی اولدو و باغال

نی لریله ائو ایشاوچون بیتیشمیردی. بارات او وضعیت بخیه وورولمادیغی 
یردی. یهگؤزل یسینی حالدا بارماغینین بیتیشمهدی. عینکدن قاچمازرمده  گؤ

تئزلیکده او شریطده زامان بو  هئچاونون بارماغی  ،اولماسایدی اگر او گنج
 ی.زدیتیشمب

و « آنتی بیوتیک»ؤزلری یئرده قاالندا ا ،اونالر مریض اولوبدا یا 
 الریاآنالر. آتاـدیریب توخدایایئی الر( درمانمس کن)« ی کسیجیرآغ»

آپارسین. اونالر  حکیمهری اونالیب، یشیرمک بئاونالرا ی ،کی ایدی یوخ
 .یدیلی امهرؤزلری گؤده ا یلرینز ایشؤا دا، یدیااولس

 ایچینده« یزدیرماق»توتاراق « لوآنزاآنف»زامان  هئچین بارات
 ون یانیندایتری قاینار سویونده بیر کیانار والور اوست»بوغولدوغو زامان 

 لینی والوراا   ئییب،هذیان د قیزدیرما ایچینده خاطریندن چیخماز. «اغییاتم
ن والب و بوغییان یزدیرما ایچیندهقنزا ناخوشلوغونون لوآیاپیشدیردی و آنف
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النزا دردی آنفو ایله ا لینین دالی قابار اولوب و بوتون یاندی. یانیقزامانی 
لی مهرائوده ایش گؤحالدا  او، ائلهمیشدی. ، بیر سوموک ائلهبیر دری اونو

 لر.مالی ایدیباشالرینا باش ساخالالریال تکقارداش ـو باجی
زو ؤلرینی ایاغی اوستونده دوران، بوتون ایشآز ؤا ینلر باراتلبو ای
. بو لری ساییلیردیلچالیشقان و قورخماز ای لی،، روحیهدرتلیوگورن، ق

نین «ماکسیم قورکی»و  «ق هدایتیصاد»اونالر اوچون  یمانئسولرده للای
نوردو. ؤا دجاوانلی و پوالد کیمی بیر مانتیریردی. او ایهگالریندان مانور

تئز  ینرلریی  لرین دهجامعهرن ئدوم اوان و گنج اوالراقحالدا ج یعین
سولدوزدا خیاباندا  ایله الریاو خصوصا یولداش ییردی.نیب منیمسهاؤیره

 یلرینآچیب، شالوارالرینین اتک یاالرینلرینین یاخدوالناندا کؤینک
ی یتوپلوما گئتیرمهزلریله لری اؤیکلییشیکدهلر. اونالر چاغداش ردیگئنلد

 دوشونوردولر.
آسیلی  چوخ درس اوخوماغیندانینین آیدینلیغینی یهجگلهؤز بارات ا

الری و مکانیورانینین بیر پارا اؤد ؤزونو گنجلیکا ،کی بیلیردی
ایله  مکهیالنیز ایست لوقمومیشدی. الب ته بو محرئیلهلریندن محروم ایکگؤزل

اونا بو  مکانی اولمادیغییاک لده ائتمهی ا  ا اونالردیاشامگئرچک  بیتمیردی،
 میشدی.یوکلهگوجله لوغو محروم
ینده یؤز اورها آتینی دئییل، سئوگی و عشق وانالر کیمی اج باشقا ،او
، ق اولوبیعاش جیلووالمیشدیر. اونا کیمی نهبیتیره یدرسین بوغوب،
زونون ؤادوغو و درس اوخو ایلقار باغالماغا یئر یوخ ایدی.ی قیزال سئودیی
یوک ایکی سوبای ؤزوندن بؤا اولمادیغی بیر طرفده دورسون، هلهگلیری 

  ایدی. ده یوخ ـ دؤولتیلیم وارگهآناسینین گؤزهارداشی وار و آتاـق
 رنده همیشه اونون گولوشوندن و اونون باخیشینداناو اولدوزو گؤ

آغزیندا بیر قند  الردا سانکیبئله حال. ، جوشوردویبیهی تیتریهاور
اما او همیشه اولدوزدان  وئریردی. کرک اونا شیرینلییهریا   پارچاسی

ده لا   اونوز ایچینده بوغوردو، بلکه ، عشقی اؤ. اویه چالیشیردیمهززاق گاو
 ی اوخویوردو.ددیجلرین چوخ درساوچون  ائتمک

لی و دوشونجه لری چوخ آیدین،«دیروم»کی هدمدرسهاونالرین 
لری مللعولی مقن یاخشی و باجاریا   ،دی. اویا ییشلی بیر کقباجاری

یا  ن،ی  یم  هاونالرین دردینه دهم ده  ،ی اوچون گتیرردیدرس «ریاضی ات»



136 
 

 ،کی رتیرمیشدییم لر گللعوله بیر مه ائینلرنملی اولمایان درسؤا یناونالر
 لری آچیلیردی.نبئیینیب ا یلهال اونالر الراوشاق

یاشلی بیر نون طرفداری اوالن «ماوو»لردن بیری لملعواو م
تعلیمات دینی درس » ،فلی گلیبئالسا کیهمیشه ک ،یدی کیاکومونیست 

سونرا اوتوروب  آنجاق بیر آیه یازیب، اونو معناالندیراردی.او  یردی.دئ
ردی. آخیردا شایچال یهیت ائتمهثاب ینل تئوریسینوداروینین تکام هلردشاگیر

او  امتحان آالردی. او حت  یالر آراسیندان االاون بئش صفحه سوـاون دا
نئچه نفره تیریب، گه یالرینتابینون کمائو السدایکیطده ابوغونتولو شر
 پایالمیشدی. 

ا السیک ،یدی کیا میللعوملر علملردن ده بیری طبیعی یملوعلاو بیری م
صینفین ین بیری الراوشاق آچیقالیانداچکیب و اونو  بیر یارپاقگلیب 

. بو زامان آتاردی بیر نوخود یب و یا قارا تاختایاس چیخارهدان بیر سندالی
ردی، ئی  یردی. او یامان دئجان یامان دالسین آخیرینای، کلی اولوبهاو د

 گولردی. دا الراوشاق
 ً یب یهلؤهنه ماشینینی ایتهاونون ک مدرسه حیطینده الراوشاقبعضا

زلری ؤا یشدیریب،قیز لیکلهبئلهالر و اونو دالیسنا آپاراردی کتبینم
لر و الر. شیرینلیکبوشالداردی لرینیلیلیکدهؤز ا لیکلهبئلهلر. گولردی

یه آیدین هجیاناشی قاباغا گئدیردی. آما او گلهبیریله ـ الر بیریقآجیل
ؤروردو. هر نه گ لیک و آیدینلیقگؤزل هلرده دچتینلیکو  باخاراق، پیسلیک
 گلردی.اوستون لر اونالرا یکگؤزلده یئنه اولسایدی،  قدر ده چتینلیک

 الر وستانوخاناالر، بندن سونرا باخچاالر، سبزیکئچباهاردان بیر آی 
نین ایکی ده شهر چاییالر. اورمی هآچیلماغا باشالردی باغالر گؤیریب

باش یاشیللیق اوالردی. اوراالرین ـخچاالرین هامیسی باشای باکطرفینده
لری تکا   نین«سیشیخ تپه»چوخو آچیقلیق اولدوغو اوچون او بیری طرفده 

نسانی یا گؤزل تابلوالری کیمیالرینین نقا ش وزونجو عصریناون دوقق
ن نین بو بیری طرفینده درس اوخوماغا گئدشهر چایی. حئیران ائدیردی

اورادا  دینج یئر تاپیب،زلرینه بیر یاشیل و ؤسی بیر طرفده اگیلین هرهبارات
 الر.ییارددرس اوخو

ال ئییب، اونالرد «خوش گلدین»لرین گلیشینه وللبوبتزه اونالر 
ر و چیچکلرله لولگ بیرلیکده یئنیجه گلن باهاری ساالمالییب،

و  میشپوک کیمی دیکلؤاغین آلتیندان کپتور شاقالر. بارات یومردیااوینای
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اونالرین  ائدندهلره تاماشا و چیچکالر رن اوتجوجهتوپراغی قالدیریب 
ردیهردن گؤیران قالیردی. ئلرینه حیکگؤزل اوان بیر بوتا ج ،ن کیر 
یر. یتهایس ییا آتماقاغی دالپتور گوجلهلیب و ییکمری ا   لدیراراقراغی قاتوپ

ا یتوپراغی دالیتکجه  او بوتا ،کی رورؤگ ندهکئچبارات اورادان  صاباح
چیچک  لیارغوان رنگ گؤزلالرینین آراسیندان بیر پاقیب، بلکه یارمایآت

 .ردادیقآچیلما
 نین سویوردی. شهر چاییآال قللنین ایچینده هر یئری یاشینئچه هفته

دن بیری اولمازدی، ؤردد «گادارین»ردی. اونون سویو دولو و دورو آخا
ا  ر و لالر، گولاوت یدی.ا ی وارلییگؤزلزل و مخصوص ؤطبیعتینین اآم 

مجنون کیمی  وزونؤبارات اان زامان ا قالخیلر دیزدن یوخاریچیچک
لر و ر، چیچکلوللبولر، بکردی. کپناینه بوراخلییگؤزلطبیعتین 

. اوخشایاردیین روحونو بارات بیرلیکده یی ایلهکولهباهار  رالقیللیاشی
ـ اوخویا، هم سؤز دی. او درسین اوخویازدویا بیلمدن لیکگؤزلبارات بو 

زدی. قان لردن چکه بیلمزللیکبو گؤ وزونؤگده هم  ،ردیااوخوماغا باشالی
لر یاشیل چمنین ایچینده یئلین قاباغیندا کیمی قیرمیزی اوالن وحشی الله

ا الر. ردیااویناماغا باشالی  الری ایلهالر قیس ا بویخاشخاشلر و یاسمنآم 
الری او . بال آریلررقص ائدردیشین قاباغیندا هشاق کیمی یئلین و گوناو

 باشقاده یئنه دایاناندان سونرا  آنبیر  اوچوب، ویزیلداریاراقگولدن بو گوله 
سیندن لذ ت دان دا چوخ باهارین گلمهاونالر بارات سانکی. الریردوناگوله ق
 الر.دیآلیر

درس اوخوماق اوچون ایچینده بارات  یاسینینمفونییسطبیعت بو  هردن
باخچانین ایچینده چای قیراغیندا  ـالرینین بیرینه باغیولداشطبیعته چیخان 
الریندا طبیعتین اوچ آیی شهر چایینین قیراق ـاونالر ایکی .راست گلردی
 الر.ردیارالییالرینا حاضحانامتیایلین آخیر ا یزلرینؤقوجاغیندا ا
. یاییلدی ده سولدوزدا بیر خبر هر یئرهئنه یلرده بو گونائله 

بیر اوغلوسو و عمیبارات ایله یاشید اوالن نین کیچیک قارداشی و «تغی»
 ال باغلیسیاسی چالیشماالر لری دهاؤیرنجی باشقا اونیوئرسیتهنئچه نفر 

)خالق فدایی « های فدائی خلقسازمان چریک»لورالر. بو زامانا قدر توتو
ین قوالغینا دا بیر تشکیالتین آدی باراتآدین تشکیالتی(لری چیریک

 .شدیمیهیمد  
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ل سین دئیه، ی اولماللبینین آدی ییغماالرفوتبال  هاونالرین مح 
نین «تغی»یا چئوریلدی. بو توتولماالردا «ماوه» «داناسپارتاک»

غو اوچون تئز کیچیک اولدو ین دایانیشی،«ایرج»سو اوغلوعمی
یارانان  حاققینداده دانیشماالری و اونالرین توتولماسی کبوراخیلماسی، ائشی

سازمان »، اونالر کیاولدو ی للبدان الروالرا تاپیالن آچیلیشغسور
 ک()اؤزه« هسته»بیر آیریجا زلری ؤا ایله باغلی «خلق های فدائیچریک

 الر.یاراتمیشدی
 اونالرا یاخینالشدیردی. داها یسیاهکل ماجراسین قبو ماجرا آرتی

شهرین سیاسی  الر چوخاالراق،اوالن دانیشیق حاققیندا ده اونالرشهر
 یسولدوز شهرینق و اولموشدور. بو مساله آرتیالرینین بیر بؤلومدانیشیق

الر توتوالنالرین هامیسینی یاخیندان جاوان. ررمیشدیبیر سیاسی شهره چئوی
 لر.دیاونالرا داها یاخین حیس ائدیرالری اوچون اؤزلرینی دیقتانی

االرینا دایانان بیر سیرا فیکیرلرینین یایدئ« مزسوسیالی» اونالرین
بونالرال  ،و آرادان قالدیرماقلموو ظ یاراتماق« عدالت»اساس مقصدی 

، «پاره پاره»نین ک ایدی. صمد بهرنگیگئتیرمتوپلوما آزادلیق  ،یاناشی
 یماراقالریندیلینه ین آناگیلباراتکیتابی  «تاپماجاالر و قوشماجاالر»

اسینین قالدیریلماسینا ماول اوخوماغین یاساقـاو دیلده یازیب گوجلندیریب،
لیق حیسی یاخین قآرتیداها  ده توتوالنالرا گیلباراتدا  اولماسیقارشی 

 یارادیردی. 
رشید »سیله هس گؤزلاونالرا  «ایرج»اوانالر دوالنماغا چیخاندا ج
لره گؤیالری اوخویاردی و اونالرین روحالریندان ون ماهنی«بهبوداف

ریندا قیشین اوزون الچاغ لیقوانالرین اوشاقاجالر ماهنیبو لردی. کسهوی
یادا  نیالریالرین اوخویان ماهنیشیقلالری و آلن ناغییلرینده دئگئجه
اونالری  یمک هئچو  ده ایدیگئتمکآرادان آرتیق  ،ردی کیساال

 .دوقورومور
 وسونرادیو« باکی»ایسه اونالر چوخ زحمتیله بو بیری طرفدن 

الرا قوالق ستاناالر و دماهنی ،الریاییالن دانیشیقآنا دیلینده  اورادا، توتوب
 یببیلجنت او طرفینی  (مرزین) یننیریاونالر بو باخیمدان س الر.آساردی

 ،ونفاوهبودئرشید ب یاواشـیاواشالر. ردیاآرای اورادارین الآلیئز ایدؤا
اغا باشالدی. داها هر بیر یلمیلری شهرده یائتالرین کاسشیقبیر سیرا آ

بابا »، «فوارشید بهبود»، «بابهو، ر«زینب»، «کتؤش»ائوده 
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 دا آزادلیقره دوشدو. آذربایجانللدی باشقاالریبئله  ها ،«میرزایف
الریال قی آزادلییللز مؤآزادلیغی ا دیییاونالرین ایستهلرین هامیسی سئون
 روردولر.ؤگ عئینی

ئرسیته اؤیرنجیسی و ونیوام، ایکی یلوعلالرین ایچینده بیر متوتوالن
 «قولو»لرین بیری ایدی. اؤیرنجی وار ایکی نفر ده اورتا مکتب شاگیردی

بئش  ـردؤدن دگیلباراتیدی. او بیری ا ین قونشوالریندانگیلباراتآدیندا 
هئچ زامان ایلیشکیسی  ایله گیلبارات گؤرهیوک اولماسینا ؤیاش ب

درس اوخوماغا گئدردی.  و یهگزمه لهدالری ایله چؤز یاشیؤ. او ااولمازدی
 ـاو بیر ،اوالر کیک مایدی. دئ گیلدن ده بیر نئچه یاش کیچیکیمانئسولاو 

اونالر توتوالن زامان  ،یه گئدیبئرسیتهونیواگیلدن سونرا «تغی»ایکی ایل 
 میشدی.دیرلیب یئره دوشسون و اونو قایین قویمااونالرین بایراغ

 «قولو»الر. یردیده چالیشئشیکگیل ا«قولو»دا نداندا اوالنیگیل زتغی
ین قاپیسیندان گیلباراتدا درس اوخودوغو زامان ، باخچاهمیشه گئدیب

ون شاگیردلری بوتکیمی او زامانین  نک(عنعنه )گلهردی. بیر کئچ
 یئریلر کیمی هر بیری باخچاالردا بیر یه گئدنئرسیتهونیوا قاباقزلریندن ؤا
دن ناهارا و ناهاردان آخشاما قدر وبحص یبصاص وئریختیزلرینه اؤا

یول قدر  درس اوخویانداباخچادا الر. اونالر او درس اوخویاردی اورادا
مزدی. اونالرین آدالری اوت بیتالرینین آلتیندا ین آیاق، اونالرلر کیگئدردی

 دا اونالردان بیری« قولو»ین اوستونده قازیلمیشدی. الرباخچاالردا آغاج
 دی.ای

باخچایا درس  ،یبکئچین قاپیسیندان گیلباراتهر گون صاباح  «قولو»
رنده ؤنرکن گؤدا ائوه دی. بارات اونو گئدنده و یا ناهارگئدرد ااوخوماغ
وئرردی. اوندان  «االمس» ،ردوغو کیمیؤگ ویوگونؤزوندن بؤااونا  آنجاق

لده یی شکد  یج ،یبائدلرینین یولونو دوام ی گنجکقاباقسونرا سولدوزون 
دا چوخ « قولو»ناردی. الدرس اوخودوغو اوچون اونون حاققیندا ماراق

 االم وئردیکدهنا سییردی. اوهبنز اینسانادولو بیر دی و ایچیدیج آغیر،
 کؤنوللولوکآلچاقسیندن محب ت و هسوئرنده اب واج ،یبیهگولومس

 ـدوشونه ا سالیبییآشاغ یباشین ،یاالرینا جوموبؤز رؤیاغاردی. سونرا ا
 ردی.دئاوام ادوشونه یولونا د
حؤرمت نو تانیمازدی. اونا درین «قولو»وندان آرتیق بارات ا
بارات می اولمامیشدی. اونو للیعوین مم باراتیلوعل. او بیری مگؤسترردی
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ین گیلباراتیاردی. او یتانکیمی م للیعوبیر م الیشقانی و چیددچوخ ج
 یلرینبیرـ بیراونالر کی،  لییئدالبته بو او دئمک سینده اولمازدی. همحل  

 یبارات اونالرین هامیسین هم گؤرهالر. شهر کیچیک اولدوغونا تانیمیردی
 .ردییای تانیگیلباراتهامیسی  یناونالر ده هم ،ردیاییتان

 چاغداشلیق سئون و چاغداشلیق گؤرهسینه و یاشینا ؤورهز دؤبارات ا
تشکیالتی دا  «لرییفدا»، یدی. او بونو دا بیلیردی کیا نسانیاران بیر اتآخ

ا یر، یلیک گئتیرمک ایستهییشیکدهتوپلوما  ، ینسان اوالراقا بیر آزاداو آم 
ل اولماسی و بوتون یداخ توپلوما نیلرینیردهرن ئدوبوتون م نچاغداشلیغی

 یسینقالدیریلمالمون آرادان وظ هم ده ،لرینهرافوو خ فیکیرهنه ؤک
 اؤزگورلوک یلماسینیو مدنی تینین یای ییردی. او آذربایجان دیلی، ادبیاتیهایس

 دی. بؤیوک بیر آتدیم ساییرو دموکراسی یولوندا 
ا ، دئییلدییه باغلی ر دستهبی هئچاو  رینده بو ئکتاکاراونون شخصی آم 

لن پالتارالرا ییئگتزه لر و یالن موسیقیییاتزه دی. او آرتیق یارانمیشرلر یهد
 ماغا باشالمیشدی.سینااونالری دا  ،شیبنادا بو باخیمدان یا

 نییوز آیققاو ایلین دو ـ یارانالر یارانایکلییشیکدهدا بو بارات   
توپلومدا عدالتسیزلییین حؤکم او ایندیه قدر  ده درسیله چالیشیردی.اورمی ه

 دنیه گئدنلیقدان مدرسهاو اوشاق ر.شدیائتمیچوخ تجربه سوردویونو 
 ینالراوشاق او بیری ایله ی پالتارالرئیدییاونون گ ،یادیندادیر کی
، کی ریدی. اونا آیدین اولموشدوا وار آراسیندا فرقچوخونون گئیدیکلرینین 

دان بیر یجتماعی باخیماونالرال ا کیچون ،رسینیآی دنرلباشقا دستهزونو اؤ
 دی. بیلمز اوال قروپدا

، صوصاوخ ،دیای چتین قدرنه  نکوردان چیخماقو، کروردو کیؤاو گ
هر یوز نفر یدی. ا آزقبول شانسی چوخ لرده ئرسیتهونیو، اکی گؤره بونا

الر لر. قاالنردییه گئده بیلئرسیتهونیواسی کنکور وئرندن آنجاق اییرمی
لرده ئجشسرا و کالیداندا یا  ،ردیادایانوندا «دیپلماورتا مکتب »ایسه یا 

 ر.الاردیاوخوی یایختیصاصین کلییمللعوم
و  «ارزمیخ»، دا«تهران»ا د الرحاضیرالیانالرین لنکورون سواوک

ز ؤا ،کیلر ایدی یلرموعللیلرین مبیرـ ایکی باشقا مدرسهاونا تای 
دان قاباقالری لالرا بنزر سواغونکوردا گلن سوروک شاگیرلرینه

ده نئچه یئنه الر، یدیقدر ده هوشلو اولسانه  گیلباراتلر. میشؤیردیرا
یت  الر.یاشاییردیده درجه محروم 
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شاگیردلردن اولدوغو لی بئش بیلیکـردؤالریندا بیرینجی دالسیبارات ک
و  لرینده چوخ مهارتلیریاضی ات درسنیردی. او چوخ گووهزونه ؤا اوچون

  قاباقنکوردان وکچوخ گووندییی اوچون زونه ؤاولموشدو. ا باجاریقلی
 لیبیرینجی درجه جهنؤلری اوچون اته سئچیمیرسئونیوا
نکورا وک وزونلردن سونرا اؤمسئچمیشدی. او بو سئچی الری«ایختیصاص»

. او دا نالشیردییاخییه بیتمه صینیفیردی. اون ایکینجی یرالیحاض
 ردی.یرالییحاض وزونؤالرا احانامتیا سونونجو

 دانالریحانامتییه گیریش ائرسیتهونیوا دفعهبو ایل ایلک 
 ، ایلین سونکییلمیشدیر اشالنماسی خبری وئربلرین یکلیکییشده
)نؤمره( قیمت  آراسیندا بیر اورتاقحانینین امتینکور اوالریال کحانامتیا

. نظرده توتوالجاقاورتا نؤمره  کونکور اوچون ایسه ارسون  حسابالنیب،
 لهیه سئچیئرسیتهونیونین اساسیندا اؤمرهن رتالر ده اویه سئچیلناونیوئرسیته

 بیلرلر.
رالمیشدی. او بوتون یالرینا حاضحانامتیا ونکورک وؤزونبارات ا

اایدی. تام آرخایین زونه یول اوخویوب باشا ووروب، اؤلری نئچه درس  آم 
الرینی حاضیرالیان ئهراندا کونکور سوالت، بیلیردی کیده او بیری طرفدن 

ز لری اؤالرا تای مسالهللری او سواموعللیملرین بیر سیرا مدرسه
ایسه اونالرین ر. بو مساله رلالسالریندا شاگردلرینه وئرییصوصی کوخ

انلیقال آسدان رکنکو نینلریردیشاگ لرینینعومومی و خوصوصی مکتب
زامان  هئچ گیلباراتحالبوکی . دیماالرینا گتیریب چیخاریرقبول اول

 .الردار اولمازدیدان خبرئجه اولدوغونن ینالرسوال
 حاضیرالیانیوزده ایگیرمی سوال  ـبارات یوزده اون  گؤرهنا او

. او ررالمیشدییحاض وزونالرینا اؤلسوا« اؤزل و اورژینال» نلریللیمعوم
ا  آرخایین اولسا ایدی،زونه یوزده یوز اؤ نظره گئرچکلییی »، بیلیردی کیآم 

 مالی ایدی.رالیحاضالرا سوال «لاؤزه» وزونؤو ا آلمالی
دیب الرینا گئحانامتیبیر اچاتدی. او بیربه زامانی گلیب حانامتیاونون ا

سونرا دی. او ای الریندان راضیحانامتیتک اـیتله تکمومواو ع قاتیلدی.
سهو باشا  ولومونؤنین بیر بلهدرسینده بیر مسا« ئکانیکم»، کیباشا دوشدو 

او بیری  درسینده چوخ گومانکانیک ئم ،بیلدی کیبونو او  دوشوب.
ا   بیلمز.آالکسک قیمت چوخ یو گؤرهلره درس لرین بیری درس اوآم 

 دی.ای هامیسیندان راضی
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ریاضی  ،بیلیردی کیدی. او ای حانیامتینشا ایحان، اامتیسون ا
تیریب درسینی گه« یسنشایافارس دیلی »دا ونکورک ایختیصاصینا عاید

یوک یرلندیرمک بؤهد ابرر، اونالری بیله بیر یئره قویوبا «جبر و هندسه»
ردلره بیر یشاگ« تنبل»یالنیز حانی امتینشا ایدیر. الیلیکهو د یالنیشلیقبیر 

اونالرین  کلهوئرم قیمتم اونالرا چوخ یللعوم ،کیی ده بیلرشانس وئر
ماالرینا کؤمک ونکوردان چیخک ناونالری ،راقچوخاال یناورتا قیمتین

 سین.ائت
حاندا امتیاولدو. او اینه ترس یلهبو مساله تمام حاققینداین بارات

 توپلوموننیظامین و  یه باشالیاراقلومو تنقید ائتمهپدیغی تویاشا
موش ده اوالن قوخعهیجامده . او بیر طرفدن لریندن دانیشدیکلوشوم

آلماالر  «ساغالم»همچنین توپلومو دوز یوال آپاراجاق بیر چوخ  ،آلماالردان
 حاققیندا دانیشمیشدیر.

یینین تامامیله جهین گلهبارتینشا ابیر  لومضمون تنقیدیائله بو 
سدا لری کالملیعلوم« ادبیات»یئت ردی. حت ا اونالرین سینه ییشمهده

هر  دی.تنقید ایله موخالیف دئییل ،او ئدیردی.اتنقید قوخوموش آلماالردان 
و یا  18لرده درس ایختیصاصو اونا تای  «هندسه»، «جبر»نون حالدا او

ین لر. بو باراتوئرمیشدی 11نشا درسینده یاونا ااسینا باخمایاراق، آلم 19

  آزالتمیشدیر.مره ؤبیر ن یاورتا قیمتینعومومی 
یالنیش باشا درسینده سوالی  «ئکانیکم»، او حدس ووردوغو کیمی

 مومی اورتاوعمره اونون ؤیاریم ن ،کی ردیآلمیش 15 دوشدویو اوچون

 19و یا  18اورتا قیمتی نون . اوین آزالماسینا سبب اولموشدورنقیمتی

بؤیوک ک گئتیردی. ویوک شٌ اولدو. بو باراتا بؤ 16.50اولدوغو یئرینه 

و اونالرین  ینگئتمک ایسته الرینایوکسک ایختیصاصن لرین ا  ئرسیتهونیوا
اونالرا  اورتا قیمت ایلهبو ان بارات سینده یازیوکسک اوالنالرینی لیستهن ا  

 ینشا درسینیابو اوغورسوزلوق یالنیز بیر  قدی.چتین اوالجاکئچمک داها 
 آسیلی اوالجاقمیش. ندانیازماسی تنقیدی
ئحتیاط ا یالنیز مزدی. آخیرداییشه بیلههو داها دمیشدیر ائتلری و سئچیما

 (راه و ساختمان)« اینشاآت» اینستیتونداکنولوژی ئنین تاوچون اورمی ه
بیر یاخشی ایختیصاصینی بیتیرمکله او  .شدیایختیصاصینی سئچم

کی هداوالجاغینی بیلسه ایدی ده، تهران و تبریز« سیهندوم»
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دییی اوچون بونو بؤیوک اوغورسوزلوق هبیلملره گیره ئرسیتهنیواو
  ساییردی.

لری قاریشیق ایدی. بیر طرفدن اورتا حیسلری و اونون دوشونجه
و او بیری طرفدن ده  یه کئچمکاونیوئرسیته مکتب دیپلمون آلیب

یوک بیر ؤب ینداها آغیر درس اوخوماالرین یونگوللوک حیسی کئچیریردی.
کیمی س یهندودی و بیر مای ی آیدینیهجله. اونون گچاتدیؤلومو سونا ب

ا   بیلردی.اوال یاخشی یاشاما مالیک بئله قرارا گلدی بیر آن دایانمادان آم 
ئتسین و تهرانداکی رکت اینکورا شوگلن ایل بیر داها ککی، 

 .لرین بیرینه کئچمک اوچون جان آتسینرسیتهئونیوا
اونالرین کالسینین ف یـ یوسالریندان بیری ن یاخین یولداشاونون ا  
ز بیر ااو اینانیلم آالردی. 20لرینده درس ، دایمدیای ردییبیرینجی شاگ

یدی، او سحر صاباح االرینین بیری حانامتیا نوناو اوالی یاشامیشدیر.
گیره  ایمتحانبیر الیکله ئلهاو باولدوغونو دوشونموشدور. ناهاردان سونرا 

زالدیغینا گؤره آقدر یهمرهؤایکی ن قیمتی اورتانون میشدی. بونا گؤره اوبیلمه
 .داخیل اوال بیلدیه سینئرسیتهونیوا« هاناصفیا»یالنیز 

 ییینین اورهقدار باراتیله اولماسی بیر مئن دورومونون بیفییوس
او بئله اوغورسوزلوق یاشامامیشدیر. او  ، تکجهردو کییوشوتدو. او گؤ

ایلک نیاسینین ود «لرچکلیکگئر»ونیاسینی باشا ووراراق د شاگیردلیک
سی ؤیرنجیا «جئکال»اوغورسوزلوغونو بیر داها یاشادی. او بیری طرفدن 

 غرورالنیردی. گؤرهاولدوغونا 
عادی بیر لر. او وئریردیایش ستاژی  .دبیرستانین سون گونو گلدی

الر. دانیشدی ریله گؤروشوب،همکالسیال ،یه گئدیبلر کیمی مدرسهگون
 ،ردو کیکسک ایدی. او گؤالریندان یوخده چویئنه  قیمتیاورتا اونون 

اورتا بیر نئچه نفر اوندان یوخاری ده اوالن صینیفده اوندان آشاغی سویه
 دی.ای درسی «ینشاا» سببی یالنیز . اونون دا الرقیمت آلمیش

گونلریندن  سونیه گئتدی. باهارین بارات مدرسه دیپلوم وئریلن گون
ی  و ایلیملی ایدی. مدرسه لیونشوا گادی. های بیری سونرا  کئچندن طینهنین ح 

 هسی حیطدنئچه الریندان بیرو یولداش ردییتچوخ ساک ،ردو کیؤگ
یوال  فههدفتر طر ،بآتیم دیدآ هالنا حیطدـ سالناالر و او دا سالرالدانیشی

 بیرلیکدهاونالرال  االمالشیب، ردوغو یولداشالریال سؤگ طدهدوشدو. حی  
 لر.یه گیردییرهایچ



144 
 

ایدی. اونالرال دا  وار دهالریندان بیر نئچه نفر دفترین قاباغیندا یولداش
ایش ستاژی و قیمت الر. اونالر دانیشماغا باشالدی ،روشوبگؤ

اونالرا یسی لییی و گونشین ایستگؤزلآالندان سونرا هاوانین سینی دفترچه
ی سسه کویـین هایالراوشاق طیندهنین حیخوش گلمیردی. داها مدرسهداها 

 ایدی. دن خبر یوخگلـا گئتدو یوالقالر لرکی پیللهریدههگلمیردی. ایچ
سه دننهی یهین اورلدی. باراتییئصدالی د سلی ـهس کیمی اولدوغومدرسه 

بونو بیلیردی  هم دهیه گلمیشدی. داریخیردی. او هر گونکو کیمی مدرسه
اوالی دا بیر خاص  هئچ. رگونودو سونین یهمگل اورتا مکتبهبو گون  ،کی

 شاگیردیوزلرله  دایم هدب. حیطییهرولموک گؤتدار حاققیندانملی گون بو اؤ
 .ایدی یوخ قاوتوز نفردن آرتیآما اوالردی، 

 هئچیندا اوتاغلرین ده موعللیمده. ، نه ائشیکیدیا س وارهنه ایچریده س
یاغ ینده آشینین ائلری و قاپیقیمت دفترچهرینده لل. اونالرین ا  ییدکس یوخ ا

الرینین یولداش هلهالر. له دانیشماغا باشالدیی ایبیرـ بیروب ه دورداوست
 میش،لیب گئتهدان گجاقاباقلری لر. بلکه بعضییرادا یوخ ایدهامیسی دا او

 لر. یدیا کجلری ده ناهاردان سونرا گلهبعضی
الر. اونالر باشالدی طده آددیم آتماغاحی بیرلیکدهالریال بارات یولداش

 ،یردی کییهبنزاونا  یوال دوشدولر. بوایا ساری روازاد مزتهیسایستر ـ ا
، ـ کویو سس یننیالراوشاقو  اواسیحـهوش ن بوتونبئش ایل اونو
و « اویو» گوندوز درس اوخودوغو اوچون ائودن ده آرتیق ـاونالرین گئجه

 الر.بوراخیردیه یشیئایندی اونالری ادن ن مدرسهکیمی اوال «اوبا»یا 
سونرا  اوچورتدوراندان ، قوش کیمییودوببؤ یینالراوشاقآنا یعنی بیر 
طه باخدی. ی  نوب ح  ؤدگئرییه ز باشالرینا بوراخیر. بارات ؤاونالری ا

ه ساری بوی ی، گؤالری اوزانیبآغاج «قلمه»آرخالرین کناریندا 
شین الرینین آراسیندان گونه، یارپاقسدیریباونالری ا  . یئل الرآتمیشدی
بارات بو قاپیدان  ،یدی کیا دونن نکیاسزونه ووروردو. ؤین گباراتشفقی 
 بوردا درس اوخوماغا باشالمیشدی. ،لره باخیبن شفق، همیه گیریبیرهایچ

ساری یوال ه یشیئاونالری ا سوسقونلوغو ایلهبو گون مدرسه 
السداکی یبیر ده بوتون ک کئشکه»، ردی کیییئزونه دؤسالیردی. بارات ا

ه دطحیا . حتلریدیه اتوپالنا بیلس الریال بیر یئره ییغیشیب،یولداش
ییا یردی، نه ده فوتبال. قاپیتبال اویناینه بسک کیم هئچیدانیندا ئم «تبالیبسک»
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لدی. ییئدولو د لهلرشاگیردخیابان داها  کی کیمیچیخاندان سونرا همیشه
 بیرینین اوزو اورکدن گولموردو.  هئچلر. اونالرین یدیا اونالریالنیز 

بیرـ ت اولسون. اونالر یسه بئله ساکمدر ،لرمیردیهسانکی اونالر ایست
 خبرلری یوخ لریندن دهجک. اونالر گلهلرمیردیماق ایستهدن آیریلبیر
لونوب و ؤیه بدستهـ بئش نفرلری ایکی ردی. قاپینین آغزیندا اونالرین دؤدای

الرینین یولداش آیریلماغا مجبور اولدوالر. بارات لریلهبیرـ بیرایکی دسته 
اونالر دا  اورادا ،لربرابر گلدی ننین یانیناجا«ویئلر اگنج»بیریله 

 خیابانینی« ستاد برزگروا»لریله آیریلماغا مجبور اولوب، او ایسه بیربیرـ
خیابانیندان  «خیام»و. اونون یولداشی دا ه یوال دوشدفهباش طربازار توتوب
 .گئتدیساری ا ییوخاری

 سینهین روحیهسی بیر طرفدن بیر یئتیم اوشاغاونون روحی ه
 ،کی راولموشدو اوغالن یئتکیناو بیر ایسه او بیری طرفدن  ردی،ییهبنز
یوک چاباالر و ؤباونو ده جکگله میشدیر.ه باشالیهیمؤرسیته قاپیسینی دئونیوا

یعنی اونون  ،خالیان بیر شئیده سادی. اونو اورمی هیریهگؤزلالر تالش
 ،اوبابیر آیری  آماج، ریباشقا بزونه ؤمیردی. او اسی داها اونو ایستهمدرسه
 ختارمالی ایدی.یول آبیر آیری 

لر آیری بیر گون ،ه چیخیبیشیئدن قورتوالندان سونرا هامی امدرسه
 ،و آیریالندان سونرا بارات بیلیردی کی ویداعالشیبلریله بیرـ بیرکیمی 

رینا دونیاال کیریندالالز یوؤسی ااونون کیمی هرهدا  یولداشالری
بو گؤروشون اونالرین سون گؤروشو اوالجاغینی بارات الر. قاپانمیش

لر کیمی آیریلدیغینین سببینی ادی گونبئله عبو گؤروشدن  ه ده،بیلس
  دی.بیلمه

 اوغورسوزلوقیوک ؤزونه بیر به چیخماغی اؤجئده کالهبارات اورمی  
داخیل اولوب، اورادا ه لرینرسیتهئونیوئهران و یا تبریز اردی. او تسایی
ن هامیسیندان یلره سئچیلنئجاوخوماغی دوشونوردو. او کال «یسلیکهندوم»

ا یدی، چوخ ا نؤمرهایکی اورتا قیمتی  ییی دوئرنی آالندان سونرا نتیجهآم 
 .یردیحاضرالی وزونقرار معلوم ایدی. او گلن ایله اؤ

ه قبول اولدو. بارات سینئرسیتهونیواونون ترالن باجیسی تبریز ا
یاشاییردی. اونون باجیسی حیسسی  چوخ غرور اونونال

رک هبو چتین یولو گئد ،یبیالسیندان باشالیک الر(یاشلی)«ریاکاب»
دی. اوغور اییوک بیر اونون اوچون چوخ بؤ یشدیر. بومکئچیه رسیتهئونیوا



146 
 

زو ؤما بارات اایدی، آ راضی قازاندیغی ایختیصاصدانترالن  ،الب ته
 لدی.ییئراضی د ایختیصاصدان قازاندیغی

باشالدی. او داها اوزونون  یههییشمهده د یمیین پالتار گئیبارات
زانیردی. آرتیق اولری داها اونون اوز توک مالی ایدی.قیرخ یلرینتوک

ا ، سیردیهکر القاباقاوزونو قیرخاندا  ،قارالیردی. او ای دالرغبیاونون  آم 
 .رندیدن نئجه قیرخاجاغینی اؤیلیکله اوزونو کسمهتئز

 ده اوزادیب یلرینباشینین توکدایم دیبدن قیرخدیغی او بیر ده 
داراماسی بیر طرفدن  ـ، اوزادیب. باشینی شامپویال یویوبماغا باشالدیدارا

رمیشدی. او چئوی اواناج گؤزلخماسی اونو بیر رالرینی قیو اوزو و بیغ
و  یه باشالدی. او کؤینکیئتیشمهی یددج قدرپالتارالرینا دا بیر  آرتیق

 سئچیمینی دبده اوالن شکیلله اویغونالشدیردی.  ینلوارالریناش
الزیم دئییلدی. اونون غی ده قالمااورمی ه بیر نئچه آیداها  نوناو

سولدوزدا گیل و ، بایرامقوربان ،اوچون سولدوزا دؤندو کی، اورادا ارسالن
دوالنماغا  الری ایله دانیشیغا،دیپلوم آالن و یا گلن ایل آالجاق باشقا یولداش

 الر.مشغول اولسون لهلرایش الرین اوغراشدیغی باشقاجاوانو 
ایختیصاصینی  لیملیکعلومده ورمیهاایکیسی ده  ـقوربان ایله بایرام
لر. اونالر ایکی ایلدن یاید چوخ راضیبونا ایکیسی ده  ،کی الرقازانمیشدی

لر. اونالر حت ا جکدییا بیلهباشالیه کئچمهدرس وب اول موعللیمسونرا 
وکی هله بحالدوشونوردولر.  یالرینیه باشالماهولنمئاایله  ری قیزلدیکهایست

 ائتمیشدیر. ایندی ده دونموش یی اؤزونه یاساقبارات قیز سئومهایندیه قدر 
  بیر آدام کیمی چتین دونو آچیال بیلردی.

لره حبتؤد کیمی بو صیگولوب دانیشاندا بارات بیر شاهـیبئیاونالر د
، نه هارادا یالرینبایرام و قوربان آشکار قیز یولداش کیحالبوقاریشیردی، 

، آچیب ینییکئچدلر آراالریندا حبتؤه صو ن بدانیشیجور گؤروب، 
 ر.الآغاردیردی

ایختیصاصینی  «یاتصادیقتیا»سینده ئرسیتهونیوارسالن دا تبریز ا
لریله بیرـ بیردی. اونالر یایی ای چوخ راضی قازانمیشدیر و بوندان دا

ر. لمشغول ایدی الرینادیرمایاز لرینه گئدیب، آدئجرسیته و کالئونیوا رکگزه
ائو تزه یدی. او دا اونالرین ا مشغولی تی ده وارباشقا ین بیر بارات

 دی.ای لریدوزلتمه
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ین ر ده اولموشدو. باراتلیکلییشیکدهده بیر نئچه آیری لرلبو ای
 وقوللوغون و سربازلیق سیئرسیتهونیوا سولئیمانیندان رالیوک قارداشؤب

ویالیت »ویالیتینده  «باتی آذربایجان»و سونرا دا « یزد»قورتاراراق، 
. اونون او بیری قارداشی رشید ده اولموشدو سی«یارتچنظ سالماشهر
تحصیل آلیردی. اونالرین اوزره  ییسلییهندوم «یولاینشاآت و » هئجدکال
پول  آتاالری قدر دهو فیروز و بیر  یمانئسول»الری یوک قارداشبؤ

سالدیرماغا  تیکیلی )بینا(تزه اورادا )تورپاق( آلیب، که یئریبیر ت قویاراق،
 مشغول اولموشدوالر. 

 سولئیمان»ی سینسرمایهپالنی و  ،فیکریاساس نین بینا ایشیبو 
 یئر ائدیردی،ی دا رشید یئربهجراسینی. الییینه گؤتورموشدوردههعؤی قارداش
ه لردبیرسیرا ایش و رشید ده آراداایدی  داچوخ اوزاق یمانئسول کیچون
 ردی.ئدیا ؤمکلیکک

ین بوتون باراتیدی. اونالرین ؤرولوب و بیتمک اوزره الر گایش
ونالر ساتیلدی و اورا دا اری لائو قدیملریینین یاشادیغی اوشاقلیق خاطیره

زلری ؤری االصاحابتزه ولوب، اوچورؤچندن سونرا رینه کلائوتزه 
 الر.یه باشالدیدوزلتمهائو تزه اوچون 

سه ایدی ده، همکئچرینین قاباغیندان لائو قدیمکیدنده ین خیابانا گئبارات
چونکی او  میردی،تهمک ده ایسکئچوین قاباغیندان ئی او ایهاور هئچ واخت

رن و ئدو، مؤیوکری ده چوخ بلائوتزه ائوی اوچورموشدوالر. اونالرین 
یوک هالی و بیر انباری ؤبیر ب اغی،وتیوک اؤیدی. اونون اوچ با تاراح
ین آناسی بارات ،کی ائدیلمیشدیکردی  گؤزل هد طیحی   یدی. اونونا وار

 خانا اوال بیلردی. سبزی گؤزلاوچون بیر 
، آناسی لری قازیبلریندن بیری ده او کردیین وظیفهالب ته بارات

لیب ه. سونرا آناسی گائدیب دوزلتمک ایدیر یوـ چئاوچون اونالری تپ
باهاردا اورا دولو اوالردی  گول اکردی. ـ گؤیرتی( و)گؤی اونالردا سبزی

بالکونون  هدطحی   لرله. اونالر چوخ زامانگول، چیچک و عطیرلی سبزی
 ئییبآلتیندا شام ی یشیغین ایآی ، اولدوزالرا باخاراقشیبهیلاوستونده ا  
 الر.دانیشاردی

دیرماسی اوچون ایلک زیه آد یااونیوئرسیته النینبارات باجیسی ترالن
و و عظمتیندن ؤیوکلوینین بئرسیتهونیو. اونالر الردیتدفعه تبریزه گئ
 ینا آد یازدیردی،صایختیصا« شیمی»الر. ترالن اورادا غرورالنیردی
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 «خاناسینالر یاتاقاویرنجی»نین ئرسیتهونیو، اولر. اودنؤدسولدوزا سونرا 
 .لررسینئاونون قالماسی اوچون یئر و ،یازیلدی کیدا 

. دیردییازآد اورادا  ،جه گئدیبئت دا کالانندن سونرا باراورادان دؤ
 (غربی)باتی»او  کؤچمک اوزره ایدی.یه دا اورمی ه سولئیمانده یلهبو فاص

ی تعیین ارتچنظ اوزره« سیسالما بؤلمهشهرویالیتی  آذربایجان
چوخ یه بو وظیفهیاش باخیمیندان  یوکسک وظیفه ایدی. اواولونموشدو. بو 

 دی.ایگنج 
یهین یمانئسول ختای دا ومارال و ایاناشی، ی ایله سهیه گلماورم 
. آچیلدیالر السیلر. پاییز گلدی و کاوچون گلدی یه درس اوخوماقاورمی ه

صینیف  اورتا مکتبده اونون ئجباشالدی. کال تحصیلهده ئجبارات دا کال
 لر. یدیا سی ده واربیر نئچه الرینداندوست

اورتا ین آراسیندا شاگیردلر لریبیریاونونال او  ،روردو کیبارات گؤ
 آشاغی بالیفرق وار. و بو دا اونون اؤزوندن  )نؤمره(بالایکی قیمتده 
ایله بیر شاگیردلر اوالن گئری چوخ ساواد باخیمدان اوندان و  سی()نؤمره

 ئدیردیباراتی تشویق ا . بئله بیر دورومیئرده اوخوماسینا سبب اولموشدور
 یهلرینه گئتمهئرسیتهونیواهران و تبریز ئگلن ایل ت وزون، اؤکی

 ی سیخیلیردی.یهین اوررالسین. اورادا باراتیحاض
الریال چوخ یاخین یولداش اولدوالر. چیخان یولداش اورا ناورتا مکتبد

رینین قاباغیندا گؤزلی یسلییهندون آزی ماونالر داها ا  وصوصیله، خ
لر. گئدیردی بیرلیکدهو سینمایا دا  زیبولر. اونالر درسدن سونرا گروردؤگ

لر، داها چوخ مئیل ائتمیشدیموسیقیسینه  الری غرباونون یولداش
 حتیاطئلره الیکییشیکدهیشمیشدی. بارات بو یهده د لریپالتارالری و قیافه

 . یاناشیردیایله 
بو رفدن طبیر  ،یاناشماسیره لیکلییشیکدهین بو بارات

ده ی، او بیری طرفدن اید سینه باغلیاونا خوش گلمهرین لیکلییشیکده
قورخوردو. البت ه اونون  سیندنتخریباتچیلیغا مئیل ائتمهو  ائدیبفراط یا

بو  ،یدی کیا لیاولماسی دا بیر عام اورادانین قارداشی سولئیمان
ا  شیر،هرنلئدومگئتدیکجه یاخینالشسین. او ایله  حتیاطئره الیکلییشیکده آم 

 یردی.مک ایستهاز یئریشی گئتماولوب ق اؤردک
 یمانئسول. تحصیل آلیردیدا ئریکاالریندان بیری آمین یولداشسولئیمان

لرین ئرسیتهونیواا گؤره «بارات»، کی کئچدی (یه)ایلیشکی یهعالقهاونونال 
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وابیندا اونون یولداشی ا. اونون جییرا بیلسینآیئر  اوچون «گیریش»بیرینده 
. ردینملیایختیصاصی چوخ اؤ «یاتصادیاقت»اورادا  ،کی ریازمیشدی

« رنیاوکالیف»یشماالردان سونرا اورادا د ت یازواونالرین آراسیندا بیر م
 «یاتصادیقتیا»سینده بارات اوچون رسیتهئونیوا« وودیئری»یالتینده ا  

 . اوچون آد یازدیردیگیریش  سیندهبؤلمه
ریکایا گئتسین. بارات ئآم ،دی کیئدیری تشویق ادا بارات یمانئسول

 ،دی کیای حانیامتیا دیلی لیسینگیا اؤنجه اؤزونو حاضیرالماغا باشالدی.
اوخویا ـ لرینی اوخویادرس زؤدی. او اای رالمالییحاض وزونؤبارات ا

 ،بیلیردی کیده او بیری طرفدن اوخوماغا باشالدی.  ینگیلیس دیلینی ده ا
دن ائشییه اؤلکه وب،ایراد توتاونا سینی مسالهیرنجی اولماسی اونون اؤ

ی بیر جیدد ینگلیس دیلینی. بارات اچیخماسینینین قارشیسینی آال بیلرلر
آمئریکایا و  قازانیباوغور حانیندا امتینهایت اونون ا شکیلده اوخویاراق

 ماغا باشالدی.رالیحاض سندلریاو بیری گئتمک اوچون الزیم اوالن باشقا 
ده هم  احانی،متیا یلیس دیلینگیا ، همده اوخوماغیئجاو هم کال

گؤروب  ی ایله یاناشیبیرـ بیرلرینی ک ایشیه گئتمهئرسیتهونیوا
 سین.ایزلهی یئریکایا گئتمهآم ،موشدو کیدوشینینه ئب اؤنجه. ییردیایزله
 ایختیصاصای اؤلکه ایچینده هانس ،کیرسون ؤحالدا باخسین و گ یعین

 دیر. جاقچیخا
ر. لیدیا اوغالن ایسهقیز و قاالنی یالسیندا بیر نفر اونالرین کده ئجکال

نا گؤره . بواوتوروردوالسدا یبیر ک ایله بیر قیز ،یدی کیااو بیرینجی دفعه 
ات چوخ راح لر ایلهاؤیرنجیاوغالن ، دی. اوا ایدونموش حالد ،اوتانیبده 

ا دانیشا بیلیردی،  ـگؤروشوب عادی و  یب،دانیشنئجه  ایلهبو بیر نفر قیز آم 
 السدایبیر کنونال بیر ایل عرضینده او بیلمیردی. قورا یلیشکینورمال بیر ا

گؤزه ساتاشیب، سالم ـز دن چوخ گؤاوچ دفعهـالری زامان ایکیاولدوق
 لر.یدتمهعلیک ائ
لر ئجده درس اوخوماقدان لذ ت آپاریردی. درسحالدا بارات کال یعین

له ده بیر دفعه چؤهفتهلر. او بیری طرفدن لدیییئاونون اوچون چوخ چتین د
و  چکیر« پالن»جین ایچینده ئلر. کالنیردیهیراؤ «چکمک پیالن» ،گئدیب

لر درسبورادا اورتا مکتب قدر روردولر. ه گؤل ایشی دا  دا «ائماالتخانا»
  چوخ اوخونموردو.
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 لریب و آیری ایشئدا «لیکیمس اح»، کیبهچ پالنیزو ائو ؤابارات 
 حیسسی یاشاییردی.  غروروردو و بونالردان دا رؤگ

یه گلندن سونرا اونالرین وضعیتلری چوخ اورمی ه یمانئسول
رن ئدوبیر مخیابانیندا یئرلشمیش « دانیش»شهرین شمیشدی. اونالر تالاراح
اؤز دا بیر منزیل کیرایه توتموشدوالر. اونالرین هامیسی یوک آپارتمانؤو ب

 دا آیری اورتا مکتبده مارالوختای و ر. الیدیا نلرینه ده یاخیمدرسه
اونالر ایدی.  دا وار ئولرینده تلویزیون. بونالرین االرتحصیل آلیردی

  الر.ا باخیردیالرینئریالس ئریکاآم دابیرینجی دفعه تلویزیون
یدی و وتاقدا ازخانا آیری بیر اارینده آشپلائو بیرنجی دفعه اونالرین

دا الرین اوتاقیدی. ا الری واراوتاقاوچون نئچه  یاتماقنالرین وا
لر. بونالرین میشدیایله دؤشه و یئری ده بوتون فرشوار ایدی دالری وموک

آرخایینلیق و »و او بیری طرفدن  اتچیلیقهامیسی بیر طرفدن راح
  الر یاراتمیشدیر.یاخشی ایمکاناونالرا  یاراداراق« دینجلیک

. بیرینجی ئدیردیا ازلیقآشپ داها چوخبارات لری چوخ اولمایان درس
ده ائدن بارات لرصت ا  وفتزه  یبی اوالراقدفعه ائوده تلویزیون صاح

 رمک اوچون چوخؤدن گاو کیچیک پنجره یلرینگوشهنیانین آیری ود
ییردی. لری ایزلهنکئچاورادا  یب،زون تلویزیونا تیکزامانالر ایکی گؤ

بو اونالرا دا اوچون دوغو دیلینده اول یلیسنگیرامالر دا ابعضی پروق اورادا
 اوچون باخاردی. کیرنمدیلی اؤ
ئمک یئجه سینده نؤعلهش« اوجاق»یددتلی شده هله طرفدن  بیر

و  آلیشماسیاو بیر طرفدن تلویزیونا  میشدی.یی اؤیرنمهمهیشیرب
تلی قاز اوجاغینین شیدداولماسی و ده کسک سویهزخانانین آیری و یواآشپ

او تقریباً   دی.قایداسینا ساال بیلمهی یهیشیرمئمک بزامان ی هئچ ایله یانماسی
یئنیدن و  چیخاریبالری کسیب یانیق سونرا ،لری یاندیریبکمئهر گون ی

 یه باشالردی. تمهمک دوزلئبیر یالرال ساغالم قاالن
ً اولوردو کی لری آجی مکئی ، گونده ایکی دفعه یاندیراراقبعضا

لری مکئی مجبور  اولوب یانیقچوخ زامانالر  یلربیری . اودادیردی
لر. چوخ ردیگتیر ئمک آلیبده یئشیکا لر و چوخ زامان دا گئدیب،یردیئی

 بیر: سوروشاردیییب ایله ایله بورنو اؤنجه یبایشدن گل یمانئسوللرده گون
دییی هبیلمر کلمه یاالن دانیشا بیبارات دا  دفعه یاندیریبسان یا ایکی دفعه؟



151 
 

نو نئجه ایکی «کرفس خوروشو»، نوب اونالرا تعریفلردی کیاوچون دؤ
 .رمیشدیردفعه یاندی
یدی. اونون ا رینه چوخ یاخینلائو ین ایش یئری اونالرینیمانئسول

یتیه  الری اونون یانینا گلیب آدامؤیوک و پوللو سولدوزون ب گؤرهایشینین اهم 
 سالماسی و تفکیک سینهاحاطهشهر  نو یئرلری «پالنی»و شهرین 

بارات اونالردان بیر شئی  ،الر کیدانیشاردی ندایاولونماسی حاقق
اونو دا زامان  هئچیب و یزامان یئرلری اولما هئچآنالمازدی. اونالرین 

 لر.یبیمهئرور یکیلدیب ساتماسینا فهدوزدا یا  ،لوبؤب
ا  ی سولدوزدا سینلرینین نتیجهین ایشیمانئسولدتده وآز ماو، آم 

باشالنماسی و  ین سالینماسینینالریوک خیابانؤبتزه روردو. شهرده گؤ
دم م  سالدیرماالری و رپو ؤکتزه چایینین اوستوندن « گادار»یار کندینده ح 
دم» م  یوک بیر ؤآبادالشماسی اورمی ه یولوندا ب یولونو دوزلدیب« یارح 
 یاراتدی. کلیییشیکده

ا کرینده یف لشدیرمکتکمیل یریکا سفرینئآم ،هرانا گئدیبئت بارات آم 
رسیته ئونیوا نئچهسولدوزدان بیر  ،هراندا اونالرین شهرلریئت یدی.ا
 یغیندایاخینل ئیدانیم «سفندیا 24»ییب و راالیلریندن بیر ائو کیرنجیؤا

، رینه گئدیبلائو دوز اونالرینن آلیب، یسئاونالرین آدر ،الر. اویردیییاشا
یئر بهنی یئرلریایشایله باغلی  ییرلییسف ئریکامآ ،دی کیایستهاونالردان 

 نالرین ائوینده قالسین.اونئچه گون الزیمدیرسا، اوچون ئتمک ا
بارات اورادا  ،لردییاخشی قارشیالییب، خوشلوقال ایستهاونالر 

ا  ،قدر یوباندیین ایشی بیر قالسین. بارات لرین ایش لیکدهریسفآم 
قاباغیندا سفیرلییینین ریکا ئلدی. آمییئت دابئله ده راحسی شمهللتکمی

 ده آدام سیرا ایله دایانیردی.جهبوجاقسیز درهاوجسوزـ
آخیردا  گؤرهاونا  ولو وار ایدی،شکواوچون م کیه گئتمیرهبارات ایچ

قاباغیندا لیک رینی سفقرار وئردی کی، او دا چوخالری کیمی گئجهاو دا 
ائده بیلسین. یئر بهیئر یلرینگئدیب و ایش ریهایچ بینوبه آل، بلکه یاتسین

اورادا نی صوبحه قدر گئجهاوچون  ئریکادا گئدیب درس اوخوماقمآ
اوچون  اوخوماق ریکایا درسئآم قدربو . وسیراسیندا دورد الریندوران
 ین چوخ اولدوغوندان تعجبلنمیشدی.گئدنلر

یدی لی ادوروموندان بلالرینین و پالتارالرینین اونالرین چوخو باش
ئریکادا یاشاماق لر. هر حالدا آمدیرمیالرا بنزهتحصیل آالن وچوخ ،کی
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ر. اونالرین لدیییرهایستک چمؤاورایا ک آلی ایدی ویاونالرین ایدئ
الر. لریندن دانیشیردیئریکادا یاشامیش و اوراداکی تجربهلری ده آمبعضی

کیمی رد یشاگ باجاریقلیخویان و بئله درس اوئتمیردی کی، ر ایبارات فیک
لره دوشسون. اونون ک بو گونراوچون گ تمکیه گئئرسیتهونیوا

و  ایختیصاصی قازانیبلرده یاخشی رسیتهئونیوالری هامیسی اتوشـتای
ا ، الراورادا تحصیل آلیردی بو دوالشیق  گؤره یز اولدوغونابارات شانسآم 

 .موشه دوشوبو چتینلیی
یرنجی اؤاو  کی، دیئدیرهمیشه اذی ت ا بئینینیین باراتبیر فیکیر ده 

ا . اوالجاقاولدوغو اوچون اونون پاسپورت آلماسی چتین   ییبو چتینلی دایمآم 
 نئجه اوالجاق. ،، گؤرسونقوالغینین دالینا آتیردیواختی چاتانا کیمی 

زو گؤـو اوز وبپوزولگئییم طرزی ین دن سونرا صاباح باراتگئجه
لچیلیییه سیرا چاتدی و ائاونا  لری پوزوالراقیویولمامیش و باشینین توک

آلیب و اونا  سندینتئز اونون اوتاغا گئدیب اورادا بیر نئچه  داخیل اولدو.
اوچون  لر آلماقومومی بیلگیع حاققیداریکا ئالن گون آمیف ،لر کیدیئد
لر . ویزا ذ دا وئردیاوچون بیر کاغا کئچیدیه یره. اونا ایچه گلسینئلچیلییا

 دی.ای آلمالی وپاسپورتون لری تکمیل اولوب، یالنیز گئدیبایش
یه باشالمیشدی. لشدیرمهتکمیل سندلری ی زاماندا پاسپورتا الزیماو عین

کی و اونون ایچینده قلیقدر دوالشیقمین بو ئداری سیستیاکیمی ه یایندی
 دن باراتلربئله ایش رمک وؤوشوت و تانیش طریقیله ایش گر ،اوغورلوق

 .ایدی ایله مشغول لشدیرمک رین تکمیلاو یالنیز سندل خبرسیز ایدی.
لری دیرما نتیجهیازآد یه ئرسیتهونیوللیک ای ایکین ایدا باراتبو زامان

ده اونا ضربه یئنه حانی امتیا «ینشاا»، گلدی. او هر حالدا بیلیردی کی
ا  ووراجاق، ین ده فیزامان یوس هئچ. اونون بیلمیردی نه قدرآم 

الرین دادماغا ونیانین آجیلیقد تمایاراق، گئرچکولیغینی اونشانسبد
 تئزـ. بارات قئید اولونموشدور ئتدهلری قزدفعه نتیجهیردی. ایکینجی یباشال
دفعه بارات . بو گؤردواونالرین ایچینده  یز آدینیه باخیب اؤلیسته تئز
سینه بؤلمه « ایقتیصادیات» ندهسیئرسیتهونیوا« ل ییم» ینئهرانت

 چیخمیشدی.
 اوخومالی «یاتصادیقتیا»دا ئریکاهراندا و یا آمئهر حالدا بارات یا ت

فیکرینده  قدربیر  گؤرهاوخوماغا  یاتداصادیقتیاو ا ،کی ردی. دوزدوای
ی یی یاخشیه گئتمهئرسیتهونیودا ائهرانما هر حالدا تایدی، آ وار ماشیقلیققار
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ن ا   یاتصادیقتیدا ائریکاآم ،یردی. ایندیه قدر بیلمیشدی کیسایاوغور بیر 
لدی. ییئلیر، او بیری طرفدن ایراندا بئله دیسایالردان ایختیصاصیاخشی 

 اوخوماغا اوستونلوکدا ئریکاآم ایختیصاصی یاتصادیقتیا اؤنجه گؤرهاونا 
اوزونه ونیا آیری بیر د کمتیا گئئریکائریردی. او بیری طرفدن ده  آمو

 یدی.آچاجاق ا
. جیددی شکلیده آلماغا قرارلی ایدی و پاسپورتو لرینی گؤروبایشاو 

بلکه اونالر  نی بیرـ بیر حاضیرالییردی،اونالریالزیم  نیسندلر بوتوناو 
اوچون  نی آشماقیللهپ سونده تمکیا گئئریکاب و اونا آمیایراد توتمای
یه شیئالسیندان ایدرس کتزه لر. او ز وئرسینسولوشکوم وپاسپورتون

ئجه آپاریلیر. لر نایشتوپلومدا  ،ایدی کی خبری یوخ چیخمیش اینسان کیمی
مین ایچینده ئبیر سیستد یفاساؤیرنجی  اورتا مکتبلی بیر وز یاشیندا اون دوقق

 ا قاچیردی.جز ایشینین دالیسیناؤ
رلوق، تانیش طریقیله خوترشوآنجاق  ،کی ن خبری یوخ ایدیاونو
لر ایله ایشو بئله  لرده آدامین اولماقوظیفهو یوخاری  رمکایش گؤ

 لرهر یئرده ایش ،کیبئله دوشونوردو او ک اوالر. ملر گؤرتوپلومدا ایش
 دالت اساسینا یورودولور.نصاف و عیاقدر ده  و بیرتاب، قانون یکـحئساب
یوخاری ـآشاغی یلرینبیر طبقهبهسینین بیرپاسپورت دایره شینئارت ،او

 یب،وئر، سونرا گل اونالری آلسند  اریاغا بیر سوتبو ا» قالخماغا باشالدی.
کیمی « رلهوهؤم یمضا آل، بوراداتحویل وئر. اورادان ایه دایره ریباشقا ب

او کیچیک  جانسیها بئله آتددیم آتدیمین دالیو  الری یئرینه یئتیردیبویوروق
 دی. نی آلماغا یاخینالشکیتابچا

یدی، رنگی اهستهایس ؤمرونده بیر کلمه یاالن دانیشماقبارات ع
یه یونمهؤد ییهاور وغازی باغالناردی. دیلی قورویوب،ب ،قیزاریب
 ،بازاردا چالیشاردی کی یایدا زامان نهتحصیل آلدیغی او  دوشردی.

ایدی کی،  وارو لکلومـ اونالرین مال ده یرنسین، نه ؤلریندن ابازارین کلک
یین ائتمهداره یوارلی اولماغین و اونو ائتمک ایله داره ایلک اوو موئر آل
ین یدی. او یاای« یئلیآغ »پاییزین  ،ییکولهؤیرنسین. او بیر یاز ولونو ای

، دی کیای . او آزاد و پاک طبیعت کیمیایدی یسی و قیشین سویوغوتایس
و . اایدی خبری یوخالریندان قانونگؤرونمز قایدا ـچیرکین  توپلومون

 ردی.لیاونو سانجیب و اینجیدنده دردلرینین یئری سانجی یداالراق
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الرینی توشـاونون تایؤروردو کی، گ توپلومدا بیر یاراالراو 
ین نمهاسیرگهالرینین آراسیندا ز تایؤبیری طرفدن ا الر، اوسانجیردی
 یلریندرس وئردییی سینهجهمیچتین و ظال توپلومونروردو. او محب تی گؤ

 رک اؤیرنسین.ائدهبه ولری تجرکبوتون چیرکینلی کی،دیر لیمهاؤیرن
ا یسو قالری جان اینجهگلن سولدوزا لرینده ایلک گوناو باهارین 

او دا  لر کیمیاوالن بولبول له دولووگی و عشقئسیالنیز رلریله ومؤع
بو ـ کیمی شهرین او باش کلروح یا م   ئهرانا گلمیشدی. بیر آزادت ،چوبؤک

 سرمست اولوردو.کدن ملههرانی تجربه ائئباشینا گئدیردی. او ت
رلر و وهؤمام ماتسندلرینه سینده اونون یدارهپاسپورت ا نهایت

لی درجه پاسورتو وئرمک اوچون سون یوکسکمضاالر وورولدو و ایش یا
سندلری تکمیل . بارات سینه چاتدیماسی مرحلهمضاالیا نینکادریارتش 
 لی آدامین قبولونا گئتدی.یوکسک وظیفهآخیردا او سونرا  ائدندن

میزین او  لی ضابیطیوکسک وظیفهبارات میزین بو طرفینده و او 
آراسیندا مک ک و گئتمهیا گئتمئریکاین آمبارات اوالن گون بیری طرفینده

 ،او یدی.الینده ا   ضابیطینمضا دا بو یواریدی، او بیر ا آرامضا یبیر ا
 لر تکمیلدیپیوکتدی. فتوئاوست اـاونالری آلتبیر ـ بیر ،باخیب سندلره بیر

 ؟ یا یوخ
 بلی تکمیلدی. ـ 

 مضاالنیب؟یهامیسینین دالیسی ا
 مضاالنیب. یا ،بلی ـ
 الرین هامیسی دولوب؟رموف
 دولوب.  ،بلی ـ

 ؟ررلر واردیوهؤمضاالر و میم ایالز
 واردی. ،بلی ـ
 «.دا قورتار ،وورمضا یبیر ا»، رکیییئدیینده هبارات اور 

 بیر شئی تاپدی. سن اویرنجیسن؟ ضابیط بیردن آخیردا 
جین ئعفا وئرمیشم و داها او کالئستیمن ا ضابیط،جناب  ،یوخـ 

 یلم.ئید اؤیرنجیسی
 یرنجیمیشسن. ؤاولماز. سن ا ـ

جناب  ،سین کیئلهصرار ایاونا ا ،دی کیهبارات ایکی کلمه تاپا بیلم
 یی بو بیر ایمضایاهجین گلهجاوانچکن بیر ر زحمت ومؤبیر ع ضابیط،
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ن شهیلاورادا ا  کیمی شق و باهار نسیمی تک بیر روح ئع  بیر آزاد. رباغلیدی
ئتمک ا« اوالر» راللالچوخ یو ی«اولماز»، بو بیر ، بیلمیردی کیباراتی

 حاقداس اولماز. بو باولماز.  :قانون دئیر  ،بئله آنالدی کی یالنیزوالر. او ا
بیر الری دا ائله لی بؤیوک قارداشالردان داها دونیا گؤرموش و تجروبهاون

او ضابیطدن رال لالبیرینه آغیز آچسین و یا آیری بیر یو ،لدی کیییئآدام د
 . بیر ایمضا آلسین

لری و یللهسیندن پنجی طبقهآلتیـ نین بئش اوجا بیناسیین بارات آرتئش
ینلریندن بیر ییدان چونلوقطرفدن یورغ ندی. بیرئاا آشاغیبیرـ بیر لری طبقه

او بیری طرفدن ی یاشاییردی؛ سسیحللوک یونگو وب،تورولیوک یوک گؤؤب
بو : یردی کیئیزونه دـ اؤؤزاگؤروب ز کناریندا ؤلرده ایللهفی پییوس

 ییل!ئینصاف دا
ی حانینامتیایلیس دیلی نگیا، بیر ایل بو یولدا زحمت چکیبآخی 
قبول اولوب، اورادا تحصیل اوچون  سیندنئرسیتهونیوئریکانین امکئچیب، آ

ئلچیلییی ریکا ائآم ی اولماسی،للیئری ده ب آد یازدیرماسی، حت ا اورادا قالما
اونون  ساعاتیاریم یب ویزا آلماقدان سونرا بیر ضابیط نی یاتقاپیسیندا گئجه

ن بوتون یسیله، باراتکلمه« اولماز»رک، بیر بوتای ائدهـاوتای یسندلرین
 .ه چیخاردیچآرزوالرینی هئ

کسه آغیز آچمادی و او دا بارات  هئچدا  یمانئسول، دییی کیمیگؤزله
هراندا ئبارات دا ت ئتدی.قبول اکیمی  «اولماز»سؤزونو « اولماز»، کیمی

ز ؤن هر بیری ایدی. اونالرهتعریفللری باشینا گلنیولداشالرینا  ،ائوه گلیب
نین ـ گولمکله مسالهدانیشیب سؤزلر بیر یالنیز  .سینا جومموشدونیاود

 لر. یکئچداوستوندن 
ده ئرسیتهونیوهراندا ائت ،بارات او بیری طرفدن بیلیردی کی

قدر بو  اورادا اوخویا بیلدییی اوچونگئدیب  قبول اولوب، یاتاصادیقتیا
سونرا بیر ایلده  اورتا مکتبدن ،لردن سونراالر و ضربهوکشٌ  ،چتینلیک
یردی. او یتهایس آز دینجلیب و دایانماقبیربو قدر بال گلن بارات باشینا 

نه  ر،له بیردیییات علمی ائصادیقتیا»یه باشالدی. ونه اورک وئرمهزاؤ
 . «ریکادائ، بوردا اوخویاسان یا آموار یفرق

ن یرقداتین صادیتیقیدا ااسولدوزا گئده بیلر. بور تئز تئزـدا ابورهله 
یئنه دا دا بیتیرسه، ئریکاآم اتیصادییقتیا ،لر. اوجکلر ده سونرا بیلهینهبیلم
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دا ابور ،کی ی وارنه فرقادا چالیشاجاق. اوندا اور ،یدیباییوردونا ق ،نوبؤد
 دا.ااوخوسون یا اور

هرانا ئت کرد گونلوـ دؤیردی. او اوچکئچ تئز تئزـری لین گونییا
ا گلمیشدی،  ایدی. اونون  هراندائت ،یدی کیا آیا یاخین ایندی بیرآم 

یاخینالشیردی.  گئتدیکجهتی ورصگونونون ده ف ماقدیریاز یه آدئرستهونیوا
 گلدی چاتدی.او گون  نه ایسه،
 آوتوبوس بیرباشا لرینهئرسیتهونیوئیدانیندان اونالرین ام «اسفند 24»

« پارک وی» آوتوبوسشدی. هیلدا ایلک دفعه ا  آوتوبوسیدی. او ا وار
نین عظمتینه و حرکت ائتدی. بارات جادهطرفینه  «وینئا»سیندن جاده
 لری،آپارتمان دوزلن محل هتزه النیردی. او ییینه باخاندا چوخ ماراقلگؤزل

چوخ  سینیبؤلمهی ئوزین قهرانئروب تن کؤرپولری گؤکئچجاده اوستوندن 
طبیعت و  ،داغالر ،لرگئدیردی  ساریماالینیردی. او هر نه قدر شهبی

 . گؤستریردیریثتاداها چوخ الر اونا ساختمان
یق و آغاجلشونده یئرلشمیشدی. ؤلری داغین دئرسیتهونیواونالرین ا

میشدی. یئرلشلر اکولتهبیر فبهآراسیندا بیر ،لرنین ایچینده آسفالت جاد هئشهم
یوک ایکی بؤبیر الری اوالن دن آرتیق اوتاقا للی گؤرهزونه ؤا اکولتههر ف

 بینا ایدی.و یا اوچ مرتبه 
و اواسینین تمیزلییی ه ،ایچینده اولماسی و آغاجلیق مئشهاورانین 

. او تاثیر گؤستردیاولماسی باراتا تزه رن و ئدوم ؤیوک،الرینین چوخ ببینا
ئریکاداکی آم ،میرمئلهر ایکیف»ینده میزیلداماغا باشالدی کی، و اورهزؤا
آندا اولسون. بو  یاخشییوک و ؤب، گؤزلدان بون رسیتهئونیوا
سینین قاباغینا یاخینالشمیشدی. او اکولتهف یاتصادیقتینین ائرسیتهونیوا

 نفس ووروردو. ـ، نفسدان یورولوبلری چیخماقیللهداش و پـداغ
یدی ق الیؤیوک آچیقلرینین قاباغی باکولتهده اونالرین فئرسیتهونیوا
. اونون یردییاوینا یرنجی فوتبالسیرا اؤلومونده بیر ؤاونون بیر ب ،کی

وزلمیشدی. ه و سکی شکلینده دیللبیر پ گؤزلاوجاسی  ـقاباغینین آلچاق
الرال تابلو اورادا، یه گیریبیرهلیغیندان اونالر ایچقاپینین قاباغینین آچیق

 ریلیردی. لر وئلره بیلگیگلن دیرماغایازآد تزه یه اونیوئرسیته
دان تعیین اولونموشدو. قاباقلری درس لرینینیرنجیؤا کورسبیرینجی 

آد  ،جه گئدیبایدی. او ساده یوخ بارات اوچون چوخ چتینلیک گؤرهاونا 
وروپادان گلن ایدی. او حت ا چوخ شیک و آ لیئسین بیتیرمهپروسدیرماق یاز



157 
 

دا یا  ،لرردیییئلرینده یا درس دئجاونالرین کال ،ردو کیالری گؤخانیم
 الر.چالیشیردی

لریندن ئرسیتهونیوئویزیوندا و سینمادا آمریکا و آوروپا الئبارات ت
نیب، کلههروردو. سونرا اورادا گؤبور یهامیسین ندویو تصویرلریرگؤ

یه مهلرین سئوهکولتاز فؤنی و ائرسیتهونیودوغروسو، قبول اولوندوغو ا
، داغ ئینده اوالراقوزق امین تهرانئلری تئرسیتهونیوباشالییردی. اونالرین ا

یه رسیتهئونیو، حت ا ابرییدیازآد میشدی. بارات اورادا یئرلششونده دؤ
 باشالدی.  یهگزمه بیر یلرینهولتاکز فگیریش کارتین آالندان سونرا اؤ

 هانسی ،دیهبارات بیلم یدی.ا لرینین نئچه قاپیسی واراکولتهاونالرین ف
 مهنطرفه دؤنئچه  ؤلومو،ریدن نئچه بههارا آچیلیر. اونون ایچ قاپی

تسین. آخیردا بارات بارات آز قالیردی ایچینده ای ،یدی کیا لری وارلومؤب
 دن شهره باخدی.، پنجرهنوبؤ، اورادان دیه چیخاراقاوچونجو طبقه

دویونو کدورؤچ قوشونونو دیزه شمنولطان کیمی دویوک بیر سؤب
سی اونون اکولتهایچینده اوالن ف لیکشهالرا باخاندا مئیاخین حیس ائدیردی.

 باغرینا باسمیشدی.آالراق،  یسینورهؤـ د درؤد
و و عظمتیله بیر دومان ایچینده یاتمیشدی. ؤیوکلویهران بوتون بئت

اراق گؤیه ساری الرین باشالری دومانی یاربینادومان ایچیندن اوجا 
 ایدی. معلوم الریبوجاق ین اوزاققالخمیشدیر. شهرین هئچ گؤرونمه

ی کؤز کیمی یاتیب، ایستیسندن هران  او دومانلیغین آلتیندا کول آلتینداکئت
 .دیو قالخیرتوست

ینین الرؤز آیاقهرانی ائت اوالنده لیکده و عظمتبارات بو بؤیوکلوک
رؤیاالرینا جومدو. بئله نظریندن  آیریلیب، اؤزنیادان وبو دآلتیندا گؤروب 

 یاغینین آلتیندا دیزلریلهقوشونو اونون آنین یسکندر مقدونیا ،کی کئچیردی
 دومان آلیب. و توز .  اونالرین حرکتیندن بوتون شهریچؤکوبیئره 

ننده آیری بیر ائا ییآشاغآستا و وقارال ـلری آستاهلیلنوب پبو دفعه دؤ
 یدی. ا وار حیسی
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